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 8 august 2015, Portul militar Constanţa. 
Copii salutând marinarii, la activităţile organizate de Ziua Porţilor Deschise.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

 19 aprilie 2016, 
Marea Neagră. 
Aspect din timpul 
pregătirii scafandrilor.

Foto: Cristian 
VLĂSCEANU

Ochiul Flotei

 8 august 2015, Portul militar Constanţa. 
Publicul vizitând în număr mare fregata Regele Ferdinand, 
la Ziua Porţilor Deschise în Portul militar Constanţa.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

 24 mai 2016, Portul Chilia Veche. 
Gata pentru tragere! Copiii din Chilia 

la bordul vedetei blindate Opanez (177) în cadrul 
campaniei „Bucuria copilăriei în marş la Chilia”.  

Foto: Ionuţ FELEA

 6 aprilie 2016, fregata Regina Maria, Marea Neagră.
Aspect din timpul exerciţiilor desfăşurate de fregata 
Regina Maria cu fregata HMCS Fredericton (F337).   

Foto: Cristian VLĂSCEANU
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Editorial

Fie că suntem 
parte din marea familie 
a marinei, fie că sunteþi 
legaþi sufleteºte de 
marină, fie că ne plac 
marea sau apele bătrâ-
nului fluviu doar în 
vacanþa sau concediul 
din vară, fie că admi-
răm zbuciumul mării 
iarna, cu toþii ne rapor-
tăm mai mult sau mai 
puþin, mai des sau mai 
rar, la întinderea ne-
mărginită a mării sau 
la simfonia Dunării.

În cadrul unei dis-
cuþii realizată în peri-
oada de docu mentare  
pentru acest număr al 
revistei, cineva spu-
nea foarte frumos că 
există acþiuni care „miºcă gândul”. Asta am încercat să facem 
în acest număr al revistei dedicat Zilei Marinei Române, să vă 
miºcăm gândul către marină. Să ne amintim de această sărbă-
toare de suflet a marinarilor, să ne amintim poveºti despre Ziua 
Marinei ºi mai ales să nu uităm că încă din 1902, de când a fost 
oficializată ca sărbătoare  a marinarilor, 15 august este ºi sărbă-
toarea þării. 

Marinarii, fie ei militari sau civili, nu îºi trăiesc sărbătoarea 
într-un glob de cristal, departe de ochii publicului, dimpotrivă, 
toate activităþile organizate în perioada premergătoare Zilei 
Marinei sunt publice, sunt în mijlocul urbilor, alături de populaþie 
ºi sărbătoarea marinarilor devine sărbătoarea þării, iar 15 august 
devine ziua în care marinarii militari se prezintă ºi dau onorul þării. 

Dincolo de orice dificultăþi sau greutăþi inerente vieþii la bordul 
navelor, marinarii nu fac decât să continue o tradiþie, să se 
pregătească ºi să se instruiască cu pasiune pe navele pe care 
armata ºi România ºi le pot permite. Fără pasiunea de care dau 
dovadă oamenii întinderilor albastre, multe dintre tradiþiile acestei 
sărbători - reprezentate de Zeul Neptun, Te-Deumul închinat 
eroilor marinari, exerciþiile navale, jocurile marinăreºti, parada 
navelor - nu s-ar mai fi păstrat, iar spectacolul de Ziua Marinei 
Române ar fi fost cu certitudine mai sărac. 

„De ziua lor, marinarii aºteaptă reacþia Dumneavoastră, 
aºteaptă să fiþi alături de ei ºi să participaþi la activităþile organizate 
de ei, fie că este vorba despre Ziua Porþilor Deschise, activităþi 
comemorative, exerciþii navale, jocuri marinăreºti sau retragerea 
cu torþe.  Şi, poate, după ce imaginea spectacolului oferit de Ziua 
Marinei Române, se va fi estompat, ne vom aminti mai des de 
marinari. Ei au nevoie de recunoaºterea ºi sprijinul ţării, poate în 
egală măsură în care Ţara are nevoie de ei“.

La mulþi ani marinari, prin profesie, vocaþie sau pasiuni! 
VÂNT BUN DIN PUPA!

La mulţi ani, marinari!

Căpitan-comandor ing. Mihai EGOROV
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Contraamiral dr. Alexandru MÎRŞU
Şeful Statului Major al Forţelor Navale

De la începutul secolului XX, pentru 
marinarii români, ziua de 15 august are 
nu numai semnificaţia unei sărbători 
creştine, Adormirea Maicii Domnului, ci 
şi a unei sărbători de suflet, aflată sub 
semnul generosului simbol, Ziua Marinei 
Române. Este o tradiţie care a început 
în anul 1902, când a fost sărbătorită, 
prima dată, la Constanţa, în acest an 
împlinindu-se 114 ani de la acel moment.

15 august, zi cu dublă semnificaţie - 
Ziua Sfintei Marii şi Ziua Marinei - este 
şi sărbătoare naţională şi nu sunt puţini 
cei care vin la Constanţa şi în celelalte 
oraşe-port pentru a vedea spectacolul 
pregătit de marinari.

În fiecare an, marinarii se preo-
cupă să creeze premizele unei sărbă-
tori frumoase, în toată perioada 
premergătoare Zilei Marinei, când 
organizăm Ziua Porţilor Deschise în 
porturile Constanţa, Mangalia, Brăila 
şi Tulcea; spectacole de fanfară, 
simpozioane, evocări etc. La Constanţa, 
exerciţiul „Forţele Navale 2016“ va 
cuprinde momente deja cunoscute de 
public, tradiţionale, dar şi elemente de 
noutate, în care vom integra, printre 
altele, şi cele trei remorchere intrate în 
serviciu în acest an.

De-a lungul istoriei, Ziua Marinei 
a fost sărbătorită cu mai mult sau mai 
puţin fast, iar receptivitatea la public a 
diferit în funcţie de perioadă şi activităţile 
desfăşurate. În perioada modernă pe 
care o ştiu după terminarea Institutului 
de Marină (în 1984, n.n.) şi până în 
1990, Ziua Marinei s-a sărbătorit doar 
în unităţile militare şi la bordul navelor 
staţionate în porturi. După 1990, a fost 
relansată această sărbătoare, a cărei 
zi a redevenit 15 august şi nu prima 
duminică din luna august, aşa cum 
fusese stabilită în 1954.

Ziua Marinei, sărbătoarea de suflet 
a marinarilor militari, constituie un 
prilej emoţionant de rememorare a 
glorioaselor fapte de arme şi a jertfelor 
pe care marinarii, scafandrii sau infan-
teriştii marini le-au săvârşit în luptele 
pentru apărarea ţării şi care au scris, 
prin izbânzile dar şi prin sacrificiile lor, 
istoria navigaţiei fluviale şi maritime 
româneşti. Este foarte important ca în 
fiecare an, înaintea Zilei Marinei, să 
aducem piosul omagiu celor care nu 
mai sunt printre noi, celor care au clădit 
Marina Militară, Forţele Navale de acum, 
ca şi marinarilor de pretutindeni care au 
servit pe navele comerciale româneşti, 
care au muncit în porturile româneşti, 
celor care au construit navele pe care 
noi ne desfăşurăm acum activitatea. 
Nu trebuie să-i uităm niciun moment 
pe înaintaşii care ne-au ajutat să fim ce 
suntem astăzi, iar acest arc peste timp 

nu trebuie să lipsească din conştiinţa 
niciunuia dintre noi, marinarii militari.

Cu gratitudinea, dar şi cu mândria 
firească a ofiţerului de marină care a servit 
mai bine de trei decenii Forţele Navale, 
îmi exprim respectul şi aduc omagiul meu 
tuturor celor care şi-au dedicat întreaga 
existenţă pentru ca pavilionul tricolor 
să fluture în cele mai îndepărtate locuri 
ale planetei, iar Marina Română să fie 
respectată oriunde în lume.

Am multe momente de neuitat legate 
de Ziua Marinei. Îmi aduc aminte cu 
plăcere de Ziua Marinei din anul 2005, 
atunci când, în calitate de comandant 
al grupării BLACKSEAFOR, a trebuit 
să integrez această grupare navală în 
serbările Zilei Marinei de atunci. Astfel, în 
august 2005 a trebuit să punem în poziţii 
şase nave din şase naţiuni diferite cu 
obiceiuri diferite, cu şase limbaje diferite – 
chiar dacă exista la acel moment un 
limbaj standard în limba engleză şi 
o procedură standard de utilizat – a 
trebuit să folosesc toate mijloacele de 
comunicare verbală şi nonverbală, astfel 
încât toată activitatea să se desfăşoare 
în cele mai bune condiţii. Şi a fost un 
moment memorabil şi pentru comandanţii 
navelor BLACKSEAFOR, ei participând 
la sărbătoarea noastră, mulţumindu-mi 
pentru că i-am inclus în program şi pentru 
că nu i-am lăsat să greşească.

O istorie impresionantă însoţeşte 
evoluţia Forţelor Navale pe coordonatele 
timpului, ilustrând faptul incontestabil 
că această categorie de forţe a fost şi 
va rămâne un element de continuitate 
şi reprezentativitate pentru Armata 
României. 

La acest moment aniversar, Forţele 
Navale Române se prezintă ca o 
structură modernă, flexibilă, adaptată 
nevoilor Alianţei, şi statelor cu care avem 
încheiate parteneriate strategice. Forţele 
Navale Române sunt interoperabile 
cu forţele navale ale Alianţei; avem 
aceleaşi standarde, aceleaşi proceduri 
de executare a activităţilor. Acest fapt 
este unanim recunoscut şi de parteneri 
în cadrul activităţilor pe care le-am 
desfăşurat în ultimii ani. Profesionalismul 
şi nivelul ridicat de antrenament al 
echipajelor demonstrează acest lucru.
Suntem o structură care poate fi adaptată 
oricărui fel de misiuni, misiuni care au 
devenit din ce în ce mai complexe, de la 
cele de luptă, la cele în sprijinul păcii sau 
de reprezentare. 

Pasiunea şi eforturile pe care marinarii 
le depun în procesul de perfecţionare şi 
modernizare, stăruinţa lor în asimilarea 
celor mai noi cunoştinţe în domeniu, a 
unei solide culturi militare şi generale, 
modul în care reprezintă ţara şi armata 

peste hotare, fac cinste acestei categorii 
de forţe armate, deosebit de apreciată 
în ţară ca o categorie de forţe credibilă, 
suplă şi judicios structurată.

Creşterea prezenţei NATO în Marea 
Neagră din ultimii doi ani, a însemnat 
ridicarea nivelului de instrucţie a 
Forţelor Navale prin participarea la 
acţiuni în comun, în cadrul exerciţiilor 
multinaţionale. Rezultatele obţinute pe 
timpul instruirii, participării la exerciţii 
internaţionale sau la operaţii navale sub 
comanda NATO demonstrează capa- 
citatea operativă şi calitatea deo sebită 
a marinarilor militari români. Am parti-
cipat în acest an, alături de navele grupă -
rilor SNMG2 şi SNMCMG2, la exerciţiile 
BREEZE în Bulgaria, SEA SHIELD, exer- 
ciţiu organizat de noi şi la SEA BREEZE, 
exerciţiu organizat de Forţele Navale 
din Ucraina. Şi în acest an, în luna iulie, 
am reuşit să integrăm, în struc turile 
permanente NATO din Marea Medi-
terană, dragorul maritim Sublocotenent 
Alexandru Axente (DgM-30) în gru parea 
permanentă SNMCMG2 (Standing 
NATO Maritime Group Counter 
Measures 2) şi fregata Regina Maria 
(F 222), în cadrul grupării SNMG2 
(Standing NATO Maritime Group 2).

În contextul evoluţiei mediului 
de securitate, puterea maritimă a 
ţării capătă o nouă dimensiune, iar 
forţele navale trebuie să-şi reconfirme 
rolul de pilon principal al afirmării 
acesteia. România trebuie să dispună 
de o Forţă Navală credibilă, bine 
structurată, cu capabilităţi combative 
pe măsura responsabilităţilor ce-i revin 
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la mare şi fluviu, cu nave moderne 
şi multifuncţionale, interoperabile cu 
cele ale statelor membre NATO şi UE. 

Ziua Marinei Române reprezintă 
pentru marinarii militari un moment 
propice de identificare a noilor orizonturi. 
Prin recepţionarea ultimului elicopter 
IAR 330 Puma Naval, Forţele Navale 
beneficiază astăzi de o capabilitate 
modernă, adaptată standardelor la 
care operează şi partenerii noştri din 
Alianţă. În acest an a demarat etapa a 
doua din programul de modernizare al 
fregatelor, un program important pentru 
noi, pentru asigurarea unor capabilităţi 
care ţin de securitatea naţională a 
României. Şi tot în acest an au intrat 
în serviciul Forţelor Navale Române, 
cele trei remorchere achiziţionate de 
la Şantierul Naval Damen din Galaţi. 
Două dintre acestea, vor asigura 
manevra navelor militare şi serviciile de 
intervenţie în Portul Militar Constanţa, 
iar cel de-al treilea va opera în portul 
Mangalia. A fost un  proiect care a 
mers foarte bine de la început şi până 
la intrarea în serviciu a navelor. 

Strategia de dezvoltare şi înzestrare 
a Forţelor Navale pe termen mediu 
şi lung include programe de achiziţii 
şi modernizări a căror finalitate o 
reprezintă crearea unei structuri echili-
brate de capabilităţi moderne necesare 
îndeplinirii unui spectru larg de misiuni 
independent, cât şi în cooperare cu alte 
categorii de forţe.

Acum, la moment aniversar, ţin 
să evidenţiez în mod special faptul 
că realizările obţinute au fost posibile 
datorită muncii şi profesionalismului 
tuturor celor care compun marea 
familie a Forţelor Navale, militari şi civili 
deopotrivă. Devotamentul, abnegaţia şi 
profesionalismul au fost şi sunt garanţia 
îndeplinirii obiectivelor asumate de 
Armata României în domeniul maritim. 
Fără efortul şi sprijinul dumneavoastră, 
activitatea noastră ar fi avut mai puţine 
reuşite. Forţele Navale se bazează 
pe echipaj, o noţiune deloc abstractă, 
impusă de necesităţile şi nevoile vieţii pe 
mare, pe de o parte, şi ale vieţii la bordul 
navei, pe de altă parte. Fără a fi parte 

din echipaj, izolat, nimeni nu poate face 
aproape nimic în marină. 

La acest moment festiv, sub privirile 
şi ocrotirea Maicii Domnului, urez tuturor 
celor aflaţi sub semnul ancorei – colegilor 
marinari civili, poliţiştilor de frontieră, 
lucrătorilor portuari şi constructorilor 
navali – putere de muncă şi noi împliniri 
profesionale şi personale! Vă transmit, 
dumneavoastră şi tuturor celor dragi, urări 
de sănătate, aprecierea şi recunoştinţa 
faţă de dăruirea şi profesionalismul cu 
care slujiţi şi apăraţi fruntariile de ape ale 
ţării, sub pavilionul tricolor. 

Cu gândul suntem în permanenţă 
alături de cei care sunt plecaţi pe mare, 
cei care sunt în misiuni, marinarii care 
sunt în teatrele de operaţii pe uscat, cât 
şi de cei care îşi desfăşoară activităţile 
departe de locurile lor de obârşie. Sfânta 
Maria să-i ocrotească pe ei şi pe familiile 
lor. Marinarii militari să fie convinşi că 
echipa de comandă a Forţelor Navale 
este cu gândul la ei şi-i va sprijini în orice 
situaţie.

BUN CART ÎNAINTE! Dumnezeu 
să binecuvânteze Forţele Navale 
Române!
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- Cum apreciaţi stadiul actual al 
Forţelor Navale Române şi care sunt 
perspectivele acestei categorii de 
forţe?

- Stadiul de azi al Forţelor Navale 
Române nu poate fi descris fără o privire 
spre trecut. Forţele Navale Române sunt 
purtătoarele unei tradiţii bogate care 
se îmbină în chip fericit şi armonios cu 
ceea ce reprezintă astăzi; o structură de 
elită, deplin profesionalizată, o structură 
dinamică şi flexibilă în cadrul forţelor 
noastre armate, ajunsă la un nivel de 
interoperabilitate aliată dovedită în 
repetate rânduri, atât prin participarea 
unor elemente din cadrul Forţelor Navale 
la misiuni, cât şi la exerciţiile desfăşurate 
la Marea Neagră în cadrul măsurilor de 
reasigurare la Marea Neagră stabilite 
la Summitul NATO din 2014, măsuri 
care continuă şi în prezent. Programul 
de exerciţii multinaţionale aliate la 
Marea Neagră a avut ilustrări chiar 
în săptămânile premergătoare acestei 
sărbători a marinarilor. Este un ritm foarte 
intens de implicare a marinei noastre 
militare în aceste exerciţii cu rezultate 
şi aprecieri foarte bune. Deci, este un 
corp de elită în cadrul căruia probabil ar 
fi un bun prilej de a evidenţia nivelul de 
performanţă la care au ajuns de pildă, 
scafandrii militari - ministerul se ştie că 
este autoritate naţională de certificare în 
domeniul scafandreriei. Forţele Navale 
sunt dintre cele care au ambasadoriat cel 
mai mult imaginea României, imaginea 
şi prestigiul Armatei Române. Eu am 
cunoscut nemijlocit realizările legate 
de participarea fregatelor la operaţia 
ACTIVE ENDEAVOUR din Marea 
Mediterană; am resimţit atunci o mândrie 
justificată că, iată participăm la o misiune 
internaţională de complexitate, nu numai 
cu personal, dar şi cu o capabilitate de 
importanţa fregatelor T22R, din dotarea 
Forţelor Noastre Navale. Misiunile 
au fost executate în parametri foarte 
buni. Forţele Navale sunt astăzi forţe 
moderne, capabile să se achite de 
misiunile ordonate la Marea Neagră, cât 
şi la fluviul Dunărea. Anul trecut au fost şi 
restructurări importante care s-au reflectat 
şi la nivelul Forţelor Navale, parcurse 

Forţele Navale au un rol major în tot acest proces 
de adaptare, de asigurare la Marea Neagră
Interviu cu domnul Mihnea Ioan Motoc, ministrul Apărării Naţionale

Căpitan-comandor 
ing. Mihai EGOROV

- Cum apreciaţi stadiul actual

în condiţii de exigenţă, cu o anumită 
presiune a timpului, dar cu rezultate foarte 
bune. Nu pot să nu amintesc nivelul de 
excelenţă tradiţional, dar reconfirmat la zi 
al învăţământului militar, atât cel superior, 
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, 
care de decenii dă ofiţeri de înalt nivel 
profesional atât pentru marina militară, 
cât şi pentru cea civilă; Şcoala Militară 
de Maiştri Militari a Forţelor Navale, 
răspunde aceluiaşi nivel de exigenţă şi 
aşteptări. Au fost şi pagini de durere, de 
suferinţă şi de sacrificiu în istoria recentă 
a Forţelor Navale. Nu putem să nu ne 
gândim şi să nu fim copleşiţi şi astăzi la 
şase ani de la tragedia de la Tuzla, când 
au pierit opt scafandri dn Forţele Navale. 
Este un prilej de a ne gândi şi de a ne 
exprima din nou recunoştinţa pentru ceea 
ce fac şi pentru riscurile la care se expun 
cei din Forţele Navale, scafandrii militari, 
în acest caz.

- Care consideraţi că sunt peri-
colele şi provocările pentru zona Mării 
Negre pentru următoarea perioadă şi 
ce rol ar trebui să aibă Forţele Navale 
Române în această zonă? 

- La ora actuală ne uităm în chip 
aparte la tabloul strategic de la Marea 
Neagră care este în plină evoluţie; 
nu este o evoluţie încurajatoare. Este 
vizibil pentru oricine că avem de a face 
cu o consolidare a prezenţei militare 
ruse atât cu capabilităţi pentru Forţele 
Navale, cât şi pentru forţele aeriene la 
Marea Neagră. Vedem că distanţa dintre 
această acumulare militară din Peninsula 
Crimeea şi frontiera noastră este de 
natură să ne dea de gândit. De asemenea 
asistăm la exerciţii la Marea Neagră de 
o amploare considerabilă, cu o tematică 
ce îngrijorează şi, în acelaşi timp, la un 
proces accelerat de adaptare atât a 
României, a forţelor sale armate, implicit 
a forţelor navale, cât şi a Alianţei Nord- 
Atlantice din care facem parte, la acest nou 
context de securitate. Continuă măsurile 
de asigurare, care au fost nu puţine, 
intense din 2014 până acum la Marea 
Neagră, şi care vor continua inclusiv 
cu participarea unor aliaţi neriverani, o 
participare constantă. De asemenea, 
suntem pe punctul de a dezvolta 
iniţiative inclusiv în domeniul operaţional 
maritim, iniţiative ale NATO, de natură să 
contribuie la creşterea securităţii într-o 

zonă care este din ce în ce mai mult 
conştientizată la nivelul Alianţei, ca fiind 
o zonă cu specific de securitate marcat, o 
zonă care trebuie luată în considerare la 
nivelul planificării, o zonă în care, dacă ne 
gândim la arealul extins al Mării Negre, 
este singura în care s-au materializat 
ameninţările şi riscurile de care vorbim, 
uitându-ne spre est, Georgia în 2008, 
evoluţia din estul Ucrainei, anexarea 
ilegală a Crimeii, singurele materializări 
ale acestor ameninţări s-au întâmplat în 
zona noastră de referinţă strategică, iar 
acest lucru este din ce în ce mai bine 
înţeles şi transpus în planuri şi iniţiative 
concrete la nivelul NATO. Este evident 
că Forţele Navale nu au cum să nu 
aibă un rol major în tot acest proces de 
adaptare de asigurare la Marea Neagră 
şi vom acorda o atenţie specială atât 
nivelului lor de pregătire, cât şi înzestrării 
corespunzătoare. 

- Rămânând la securitatea din zona 
Mării Negre, vă propun să vă referiţi la 
dotarea şi programele de modernizare 
a Forţelor Navale.

- După cum ştiţi, efortul cel mai 
consistent din punct de vedere al 
politicii de achiziţii în 2016, merge 
spre Forţele Navale, cu accent pe 
programul de modernizare a celor două 
fregate din clasa T22 R, procedurile 
de atribuire competitivă a lucrărilor de 
modernizare fiind în plină desfăşurare, 

www.fortele-navale.ro



Marina Română nr. 2 număr special – 2016Marina Română nr. 2 număr speciaiii l – 20166

cu o perspectivă de finalizare a lor 
şi de atribuire a contractului către un 
integrator competent, la sfârşitul anului, 
şi, deci, cu perspectiva intrării primei 
fregate în şantier la anul şi a finalizării 
acestui proces la orizontul anului 2020 
cu consecinţa constituirii unor capabilităţi 
mai performante şi la nivelul Forţelor 
Navale. Avem în vedere într-o perspectivă 
apropiată şi abordarea intenţiei de 
achiziţionare a unui număr de, probabil, 
patru corvete multifuncţionale; în ceea ce 
priveşte remorcherele, s-au recepţionat 
deja două dintre cele trei date spre 
construcţie la Şantierul Naval Damen. 
Aceste nave au misiunile specifice pe 
care încep să le îndeplinească în Portul 
Militar Constanţa. Avem în vedere şi 
învestiţii pentru forţele pentru operaţii 
speciale şi pentru scafandrii EOD, entităţi 
alcătuite din profesionişi înalt pregătiţi 
şi vectori importanţi la Marea Neagră. 
Este un plan de măsuri, un plan de 
înzestrare pentru Forţele Navale, care 
arată importanţa acordată rolului ce 
revine în perioada următoare în tot ceea 
ce înseamnă descurajare şi apărare 
în această parte a Europei, unde avem 
responsabilităţi mari. 

- Ce aşteptări aveţi de la spectacolul 
pregătit de marinari pentru Ziua 
Marinei?

- Cred că va exista o reflectare 
corespunzătoare la momentul central 
pentru marina militară românească, 
dar şi pentru marina civilă, Ziua Marinei 
Române, când vom putea reflecta la 
câte puţin din toate aceste faţete legate 
de Forţele Navale, când vom putea să 
omagiem tradiţia şi istoria pe care le are 
această categorie de forţe a Armatei 
României, dar şi să privim spre viitor, spre 

un orizont în care aceste forţe vor fi şi mai 
pregnant modenizate şi mai în avangarda 
efortului militar pe care îl facem. Va fi un 
prilej pentru a-i omagia în primul rând pe 
marinarii militari, pe oamenii din Forţele 
Navale Române, înalt pregătiţi, caractere 
deosebite şi inspiratoare pentru noi toţi.

- Poate fi dezgheţată iniţiativa 
regională BLACKSEAFOR?

- Valoarea acestei forme de coo-
perare regională a fost incontestabilă şi 
potenţial rămâne extrem de importantă. 
Deocamdată în contextul politic şi de 
securitate actual, ea este în aşteptare. 
Sper să ajungem la momentul la care 
să fie întrunite condiţiile pentru o reluare 
a unei forme preţioase de cooperare 
regională. Deocamdată, cel puţin pe 
termen scurt, acest lucru nu pare să se 
contureze. Este bine să reflectăm cel 
puţin între aliaţii riverani la Marea Neagră, 
la perspectivele pe care inclusiv această 
formă de coperare regională le poate oferi.

- Prin prisma formaţiei dumnea-
voastră de diplomat de carieră, pot fi 
militarii români, şi în special marinarii, 
consideraţi adevăraţi ambasadori ai 
României?

-  Chiar dacă am folosit poate prea 
des formula de valenţe ambasadoriale 
pe care le au militarii noştri, acest lucru 
este adevărat. Peste tot culeg aprecieri 
deosebite, peste tot reprezintă România 
de o manieră care are un impact mai 
puternic, mai imediat decât o putem face 
în mod obişnuit, diplomaţii profesionişti. 
Cred că această funcţie de reprezentare 
este valabilă şi este verificată cu supra- 
măsură în ceea ce priveşte Forţele 
Navale, navele şi echipajele lor care fac 
escale în porturile internaţionale, dar şi 
cele care participă la exerciţii în Marea 

Neagră sau în alte mări. Am cunoscut 
nemijlocit experienţa participării frega-
telor Regele Ferdinand şi Regina Maria 
la operaţia ACTIVE ENDEAVOUR în 
Marea Mediterană, unde au performat 
foarte bine, ne-au făcut să fim mândri de 
profesionalismul cu care putem activa şi 
au arătat aceste lucruri într-o proiecţie la 
distanţă faţă de noi. Chiar dacă imaginea 
de militari români, marinari militari 
care reprezintă veritabili ambasadori 
ai României s-a tot afirmat, cred că are 
ancorare puternică în realitate. Este un 
fapt cert, ne reprezintă cu cinste nu numai 
în planul omologilor dânşilor, ci cu tot ce 
are mai bun România şi poporul acesta.

- Ce aşteptări aveţi de la Forţele 
Navale Române?

- Aşteptările sunt legate de rolul ce 
revine Forţelor Navale în cadrul acestui 
proces de adaptare la un context de 
securitate schimbat în lume, shimbat într-
un mod anume, relevant pentru noi la 
Marea Neagră. Aştept un nivel ridicat de 
pregătire, un nivel ridicat de „readiness”, 
de reactivitate pe măsura provocărilor 
cu care ne confruntăm. Sunt convins că 
îmbinarea de profesionalism recunoscut 
şi ridicat al celor din Forţele Navale 
Române şi derularea acestei politici de 
achiziţii, politică de achiziţii care are 
Forţele Navale în prim-plan, vor duce la 
un asemenea tip de pregătire, în care ne 
bazăm pe Forţele Noastre Navale.

- 2016 este un an important pe scena 
politică şi de securitate internaţională. 
Un nou summit NATO cu decizii 
importante şi, în plus, avem situaţia 
generată de decizia Marii Britanii de 
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10 mai 2016, Marea Neagră, Constanţa. 
Aspect din timpul cursului de scafandri de luptă.

29 iunie 2016, Ministerul Apărării Naţionale. Instantaneu din cadrul interviului acordat de domnul Mihnea Ioan Motoc, 
ministrul Apărării Naţionale, căpitan-comandorului Mihai Egorov, redactor-şef al Grupului Mass-Media al Forţelor Navale.
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23 iulie 2015, Marea Neagră. Aspect din timpul desfăşurării exerciţiului SEA SHIELD 15.

a ieşi din Uniunea Europeană. Să ne 
aşteptăm la schimbări în domeniul 
militar?

- A fost un summit istoric, care a 
consacrat la Varşovia trecerea de la 
o politică de asigurare-reasigurare la 
o politică de adaptare strategică pe 
termen lung, la o postură a Alianţei mai 
robustă de descurajare şi de apărare, şi 
la o prezenţă aliată avansată pe întreg 
flancul estic, inclusiv în partea de sud-
est a acestui flanc în regiunea noastră 
a Mării Negre. În ceea ce ne priveşte 
prezenţa aliată avansată va fi reflectată 
în toate domeniile operaţionale, atât pe 
componenta terestră, dar şi dezvoltând 
iniţiative notabile atât pe componenta 
maritimă, cât şi pe cea aeriană. Aceste 
decizii vor fi un punct de pornire a 
unui nou proces, ce va presupune o 
anumită durată, decizii succesive pentru 
materializarea acestora. În ce priveşte 
situaţia şi implicaţia post referendum din 
Marea Britanie, nu este aşteptată vreo 
consecinţă în planul determinării NATO 
de a-şi îndeplini misiunile pentru care a 
fost constituită, de a-şi îndeplini sarcinile 
trasate în actualele condiţii de securitate. 
Marea Britanie va rămâne un aliat 
important, un aliat major, un aliat dedicat 
şi care are o foarte bună înţelegere 
strategică asupra provocărilor, inclusiv 
din partea noastră de flanc estic, care 
a sprijinit efectiv luarea acestor decizii 
înţelepte şi care a dovedit deja până în 
prezent, în acest timp scurs de la summitul 
de la Newport, şi care, sunt convins, 
că va rămâne implicată şi pe partea de 
contribuţie operaţională, capabilităţi din 
toate categoriile de forţe participând 
regulat, consecvent şi de o manieră 
substanţială la exerciţiile şi la activitatea 
de instruire în format multinaţional şi aliat 
desfăşurate în România, inclusiv la Marea 
Neagră. Marea Britanie este o putere 
maritimă tradiţională şi care rămâne 
în această postură, profund implicată 
în asigurarea principiului libertăţii de 
navigaţie, a libertăţii mărilor. Contăm 
în continuare la fel ca şi până acum pe 
acelaşi tip de sprijin bilateral, acelaşi nivel 
de excelenţă în noţiunea militară şi de 
securitate a cooperării româno-britanice.

- Dincolo de mândria de a activa 
în cadrul unor forţe de elită – marină, 
aviaţie, forţe terestre – cum pot fi 
tinerii motivaţi să aleagă o carieră în 
Ministerul Apărării Naţionale?

- Sunt mai multe lucruri care stau 
şi la baza noii strategii de promovare 
a carierei militare. În primul rând este 
evident că o carieră militară oferă în 

acest moment o sumă de competenţe 
şi abilităţi profesionale care au valoare 
în orice context, oriunde cineva ar dori 
să activeze pe piaţa muncii; este o 
achiziţie sigură, un câştigat. Suntem 
într-un moment în care încrederea 
în armată este în creştere. Armata 
rămâne instituţia cu unul dintre cele mai 
înalte nivele de susţinere publică, de 
credibilitate în ochii românilor, dar mai 
mult decât atât ea creşte ca importanţă 
a profilului într-un context de securitate 
mult mai complicat, mult mai ameninţător 
ca până acum şi suntem în măsură 
să dublăm cu alocări din ce în ce mai 
semnificative de resurse financiare, 
dirijate înspre achiziţii inteligente, înspre 
achiziţii centrate pe capabilităţi critice 
de care avem nevoie, deci dublăm şi 
credibilizăm cu aceste alocări de resurse, 
obiectivele majore care stau în faţa 
armatei noastre. Toţi aceşti parametri puşi 
la un loc fac nu numai nobilă opţiunea 
pentru o carieră militară, dar o fac chiar 
interesantă, interesantă într-o înţelegere 
competitivă a termenului. Opţiunea 
pentru o carieră militară înseamnă o 
garanţie pentru succes profesional, de 
reuşită în societate. Sigur că dincolo de 
motivaţiile din planul valorilor, nu orice 
tânăr va fi selectat pentru a servi în 
Armata României, ci doar cei care au 
aptitudinile necesare, inclusiv motivaţia 
valorică, hotărârea de a trece printr-o 
serie de privaţiuni, de a îndura o serie de 
constrângeri şi evident de a da sacrificiul 
suprem în cazul în care interesele ţării o 
cer. Dincolo de aceste motivaţii simbolice 
care sunt indispensabile şi importante 
sunt convins că în aceste timpuri şi în 
anii ce vor veni vom fi în stare să oferim 
şi o motivare de natură salarială din ce 
în ce mai importantă. Chiar din acest an 

am încercat să depăşim unele inechităţi, 
unele inegalităţi de ordin salarial, chiar în 
interiorul organismului militar, dar şi faţă 
de alte componente din sistemul naţional 
de apărare. A fost o creştere salarială, de 
10%, pe care am preluat-o bine în planul 
nostru bugetar. Avem în pregătire o serie 
de propuneri de optimizare în continuare 
a acestei dimensiuni importante pentru 
oricine, a carierei militare.

-  S-a reînfiinţat în acest an Liceul 
Militar de la Craiova. Să ne aşteptăm 
să se reînfiinţeze şi Liceul Militar de la 
Constanţa?

- Este un act de reluare a unei tradiţii 
de excelenţă în învăţământul militar; 
a fost o iniţiativă de natură să ofere o 
asemenea prezenţă de învăţământ militar 
superior într-o regiune în care nu exista 
o asemenea opţiune. În perspectiva 
începerii anului de învăţământ, semnalele 
sunt foarte bune la Craiova sub aspectul 
de a antrena într-un timp foarte scurt 
cadre didactice de primă mână, cu o 
anumită competitivitate în acest plan. 
Suntem departe de a avea probleme cu 
asigurarea cifrei de şcolarizare; există un 
interes foarte mare. Haideţi să vedem cum 
această iniţiativă devine o reuşită şi în 
funcţie de nevoi putem gândi şi replicarea 
ei în alte locuri importante din ţară.

- Ce mesaj doriţi să le transmiteţi 
marinarilor militari, acum de Ziua 
Marinei Române?

- Cred că urarea tradiţională este 
„BUN CART ÎNAINTE!“. Le doresc să 
rămână aceeaşi oameni de încredere, 
aceeaşi oameni dedicaţi, care după 
atâtea încercări prin care trec, după 
atâtea experienţe extrem de variate cu 
care se confruntă, după toate aceste 
dificultăţi şi acumulări rămân pilde pentru 
noi şi ne inspiră să aspirăm spre mai 
mult, spre mai bine.

www.fortele-navale.ro
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Dragi navi ga tori, dragi trimişi ai României pe 
ape, dragi luptători! Sărbătorim astăzi, ceea ce 
preţuim în fiecare zi, pe VOI. 

În calendar este Ziua Marinei, însă nu pot să mă 
gândesc la această zi decât ca la Ziua mari narilor 
militari ai României. 

Este ziua în care trebuie să ştiţi că avem nevoie 
de voi; avem nevoie de curajul vostru care trebuie de 
multe ori să înlocuiască ceea ce ţara nu vă poate da. 

Avem nevoie de priceperea voastră să ţineţi 
navele în misiuni, să le reparaţi, să le struniţi pe 
mările agitate, dar şi în furtunile bugetare. Avem 
nevoie de altruismul vostru care să spună că 
România merită mai mult decât primiţi de la ea. 

Aceasta este, de fapt, misiunea voastră de 
fiecare zi. Să ţineţi România sigură, riscându-vă 
siguranţa voastră. Şi o faceţi bine. 

Vă mulţumim că rămâneţi de pază şi, mai ales,  
vă mulţumim că faceţi mai mult decât cerem pentru 
mai puţin decât vă dăm. 

La mulţi ani marinari, la mulţi ani şi sperăm într-o 
zi mai bună!

Dragi navigatori, dragi trimişi ai RRomâniei pe

Otilia SAVA
Secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul, 
informare publică şi creşterea calităţii vieţii 
personalului 

5 iulie 2016, Ministerul Apărării Naţionale. Instantaneu din cadrul interviului acordat 
de doamna Otilia Sava, secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică 
şi creşterea calităţii vieţii personalului, căpitan-comandorului Mihai Egorov, redactor-şef 

al Grupului Mass-Media al Forţelor Navale.

Perioada recentă a 
consfinţit o accelerare 
a procesului de moder-
nizare a Forţelor Navale 
atât pentru a răspunde 
cerinţelor ce revin aces-
tei importante cate-
gorii de forţe armate în 
cadrul procesului de 
implementare a angaja-
mentelor asumate faţă 
de NATO, cât şi pentru a 
fi în măsură să răspundă 
noilor sfidări ale me-
diului de securitate inter-
naţional, în continuă 
depreciere.

Se cuvin a fi menţi-
onate aici finalizarea 
programului de moderni-
zare elicopter navalizat, 
iniţierea lucrărilor de 
modernizare la un dragor maritim pentru a-i permite să 
participe la misiuni în cadrul Grupărilor navale permanente 
ale NATO executate în bazinul Mării Negre, la puitorul de 
mine pentru a fi capabil să opereze ca navă de comandă a 
unei grupări navale şi, bineînţeles, programul de modernizare 
Fregate T22 R, etapa a II-a, care ar trebui să se încheie în 
curând. De asemenea, trebuie menţionat faptul că anul acesta 
au intrat în serviciu cele 3 remorchere. La toate acestea trebuie 
adăugate cele 2 programe în domeniul C3 cu finanţare NATO 
(NSIP), şi anume, programul BRASS (BRodcast And Ship/
Shore) şi SSSB (Ship-Shore-Ship-Buffer) care se derulează 
conform graficului şi care odată finalizate vor contribui la o 
creştere semnificativă a capabilităţilor Armatei României în 
acest domeniu. 

Ne propunem ca în viitorul apropiat să demareze 
programul de înzestrare de importanţă strategică „Corvete 
multifuncţionale” care, pe lângă faptul evident că răspunde 
unei cerinţe mai vechi (având în vedere că s-a aprobat din anul 
2007), dar neonorată din cauza lipsei de resurse financiare 
din acea perioadă, sperăm să implice într-un grad şi mai 
mare industria naţională faţă de programul de modernizare 
al fregatelor, având în vedere că acesta are ca obiectiv doar 
lucrări de modernizare şi nu de construcţie de nave.

Din motive lesne de înţeles, Forţelor Navale le-a revenit un 
rol deosebit în ceea ce priveşte participarea Armatei României 
la implementarea măsurilor de asigurare decise cu ocazia 
Summit-ului NATO din Ţara Galilor, precum şi în format bilateral 
cu SUA, în cadrul operaţiunii Atlantic Resolve, desfăşurând un 
număr impresionant de exerciţii de o complexitate şi intensitate 
în continuă creştere. Doar ca termen de comparaţie în anul 
2014, Forţele Navale au desfăşurat un număr de 5 exerciţii 
în ţară şi 5 în străinătate, în anul 2015, numărul de exerciţii 
aproape că s-a dublat, ajungând la 8 în ţară şi 10 în străinătate, 
în timp ce în anul 2016, doar până în acest moment, au fost 
desfăşurate 5 în ţară şi 9 în străinătate. Referitor la acţiunile 

Ştefan-Alexandru TINCA
Secretar de stat pentru politica 

de apărare şi planificare
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de după Summit-ul de la Varşovia, 
Marinei îi va reveni un rol foarte 
important în implementarea Cadrului 
aliat de cooperare în domeniul 
instruirii şi interoperabilităţii la Marea 
Neagră. 

După cum cunoaşteţi, la Summit-
ul de la Varşovia, România şi-a 
reafirmat poziţia privind domeniul 
maritim aliat, în special din perspectiva 
angajamentelor privind descurajarea 
şi apărarea, materializată în 
includerea arealului Mării Negre în 
cadrul discuţiilor strategice aliate 
şi menţinerea relevanţei Forţelor 
Navale permanente ale NATO (SNF) 
pentru implementarea măsurilor 
de asigurare. În acest context, pe 
agenda summit-ului s-a aprobat, 
pentru prima dată, un document 
care vizează  regiunea Mării Negre. 
Aprobarea Evaluării Politico-Militare 
a situaţiei de securitate din regiunea 
Mării Negre şi implicaţiile sale 
pentru NATO reconfirmă importanţa 
strategică pe care Alianţa o acordă 
acestei zone.

În ceea ce priveşte angajamentele 
din cadrul noului ciclu de planificare 
a apărării în NATO, ce urmează a fi 
aprobate de miniştrii apărării în iunie 
2017, chiar dacă pachetul solicitat 
României este de mărime sensibil 
egală, contribuţia navală cunoaşte 
o creştere cantitativă şi calitativă 
însemnată. 

Am suficiente motive să cred că 
acestei provocări i se va răspunde cu 
succes. Mă bazez în afirmaţia mea, 
pe de o parte, pe volumul de resurse 
previzionat a se aloca Forţelor 
Navale în contextul implementării 
Acordului politic naţional ce prevede 
alocarea a 2% din PIB pentru apărare 
începând cu 2017, iar pe de altă 
parte, pe profesionalismul dovedit al 
specialiştilor Marinei.

Aş vrea să profit, în încheierea 
acestor reflecţii privind rolul şi 
misiunile viitoare ale Forţelor Navale 
Române, să îmi îndrept gândurile 
către femeile şi bărbaţii din Marina 
Militară.

Doresc întregului personal al 
Forţelor Navale cele mai calde urări 
cu ocazia zilei lor, alături de mesajul 
BUN CART ÎNAINTE!

În ziua de 15 August, de creşti-
neasca sărbătoare a Sfintei Marii, adu-
cem împreună cinstire Forţelor Nava-
le Române şi un pios omagiu eroilor 
marinari care de-a lungul timpului 
şi-au dat viaţa pentru apărarea frun-
tariilor de ape ale României ori pe în-
tinderile mărilor şi oceanelor, pentru 
gloria navigaţiei româneşti.

De-a lungul anilor, sărbătorirea 
Zilei Marinei Române a îmbrăcat multe 
forme de manifestare şi şi-a extins aria 
de desfăşurare, aceasta organizându-
se în prezent în unele oraşe port de 
pe teritoriul României, dar şi la bordul 
navelor româneşti, aflate pe mările şi 
oceanele lumii.

Forţele Navale sunt una dintre cele 
mai importante categorii de forţe ale ar-
matei noastre, care au intrat profund şi 
definitiv în alcătuirea noţiunii de patrie 
prin statornica lor legătură cu pământul 
natal şi cu faptele înaintaşilor noştri. 

Alocarea pentru apărare susţine 
credibilitatea obiectivului 2% din PIB, 
asumat prin Acord politic cu începere 
din 2017. Astfel onorăm Angajamentul 
pentru apărare exprimat faţă de reco-
mandarea NATO; dincolo de aceste 
cifre este nevoie de a ne adapta şi a 
răspunde unui mediu de securitate în 
continuă evoluţie.

Programul de modernizare a fre-
gatelor este important pentru Armata 
României, în vederea realizării intero-
perabilităţii cu celelalte armate NATO, 
pentru asigurarea unor capabilităti 
care ţin de securitatea naţională a 
României. Modernizarea fregatelor a 
început şi se va realiza, în mod obliga-
toriu, în România, ca cerinţă de secu-
ritate a aprovizionării, potrivit Tratatului 
de Funcţionare al Uniunii Europene 
(TFUE), fiind aprobată de CSAŢ prin 
Memorandumul cu tema: Programul 
multianual „Fregata multifunctională –
modernizare etapa a II-a”. Prin acest 
contract, se va realiza dotarea frega-
telor T22R cu sisteme de rachete an-
tiaeriene, sisteme de rachete antinavă, 
sisteme de tunuri şi/sau rachete pen-
tru apărare contra rachetelor antina-
vă, precum şi senzori cu performanţe 
superioare (radare, electronooptici şi 
sonar) integraţi, împreună cu arma-
mentele menţionate, într-un Sistem 
de Conducere a Luptei computerizat, 
modern, care va permite îndeplinirea 
întregii game de misiuni specifice fre-
gatelor, conform angajamentelor asu-
mate de România.

În acest an, au intrat în serviciul 
Fortelor Navale Române cele trei 
remorchere achiziţionate de Minis-
terul Apărării Naţionale conform 
contractului încheiat cu Şantierele 
Navale Damen din Galaţi. Două din-
tre acestea vor asigura manevra 
navelor militare şi serviciile de inter-
venţie în Portul militar Constanţa, 
iar cel de-al treilea va opera în Portul 
militar Mangalia.

Activităţile naţionale şi interna-
ţionale, în care Forţele Navale sunt 
implicate, reprezintă provocări majo-
re, cărora trebuie să le răspundem pe 
măsura angajamentelor asumate în 
Alianţa Nord-Atlantică. Realizarea 
acestor deziderate depinde de implica-
rea responsabilă şi conştientă a fiecă-
rui om din Forţele Navale la locul său 
de muncă. Forţele Navale Române 
se evidenţiază astăzi, în mod special 
prin calitatea personalului şi nivelul de 
instruire al acestuia, demonstrat atât 
pe timpul executării misiunilor inter-
naţionale, cât şi în cadrul exerciţiilor 
naţionale.

La ceas aniversar, vreau să mul-
ţumesc personalului Forţelor Navale 
pentru eforturile susţinute depuse în 
realizarea obiectivelor planificate şi a 
misiunilor încredinţate, să îi adresez 
călduroase felicitări pentru realizările 
şi eforturile depuse în slujba armatei 
şi poporului român, să îi urez multă 
sănătate, bucurii şi împliniri alături de 
cei dragi.

La mulţi ani marinarilor români, la 
mulţi ani Forţelor Navale. 

VÂNT BUN DIN PUPA! 

Gabriel Beniamin LEŞ 
Secretar de stat pentru armamente
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Astăzi, 15 august, de Ziua For-
ţelor Navale Române, categorie 
de forţe aflată sub ocrotirea Sfintei 
Marii, îmi face o deosebită placere 
să vă transmit urările mele de bine, 
tuturor celor care faceţi sau aţi făcut 
parte din rândul Marinei Române. 

Aducem un pios omagiu eroilor 
marinari care, de-a Iungul timpului 
şi-au dat viaţa pentru apărarea frun-
tariilor de ape ale României sau pe 
întinderile mărilor şi oceanelor lumii, 
pentru gloria navigaţiei româneşti. 

Succesul obţinut de forţele navale, 
la activităţile de instruire şi în misi-
unile executate, subliniază contribu-
ţia sem nificativă adusă la consoli-

darea prestigiului Armatei României 
în soci e tate, sporind încrederea şi 
credibilitatea instituţiei militare.

Preocupările pe care le mani-
festaţi pentru modernizarea flotei 
militare a României, implementarea 
sistemelor de comandă-control şi a 
comunicaţiilor maritime, standardi-
zarea operaţiilor cu scafandri, ope-
rarea cu rezultate remarcabile a eli-
copterelor de pe nave, grija pentru 
perfecţio narea continuă a pregătirii 
persona lului, dovedesc că sunteţi 
la înălţimea aşteptărilor pe care le 
avem de la dumneavoastră. 

La nivelul conducerii Statului 
Major General se fac eforturi pentru 

General Nicolae-Ionel CIUCĂ
Şeful Statului Major General

modernizarea şi dotarea acestei 
importante categorii de forţe, pentru 
asigurarea unor capabilităţi care ţin 
de securitatea naţională, în vederea 
creşterii interoperabilităţii cu aliaţii şi 
partenerii noştri.

În acest an, în perioada aprilie-
iunie, au intrat în serviciul Forţelor 
Navale Române, două din cele trei 
remorchere achiziţionate de Minis-
terul Apărării Naţionale, care vor 
asigura manevra navelor militare şi 
serviciile de intervenţie în porturile 
militare din Constanţa şi Mangalia.

Dragi camarazi, activităţile naţio-
nale şi internaţionale în care sunteţi 
implicaţi prezintă provocări majore, 
cărora trebuie să le răspundem pe 
măsura angajamentelor asumate în 
Alianţa Nord-Atlantică. Realizarea 
acestora depinde de implicarea res-
ponsabilă şi conştientă a fiecărui om 
din Forţele Navale, la locul de muncă.

La ceas aniversar, vă mulţumesc 
pentru eforturile susţinute depuse în 
realizarea obiectivelor planificate şi 
a misiunilor încredinţate.

La mulţi ani marinarilor români, la 
mulţi ani Forţelor Navale Române! 

VÂNT BUN DIN PUPA!

14 august 2015, Marea Neagră, Constanţa. Aspect din timpul ceremoniei de decorare a Drapelului de Luptă al Statului Major 
al Forţelor Navale cu „Emblema de Onoare a Statului Major General”.
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Am deosebita plăcere şi onoare 
de a mă adresa cititorilor revistei 
„Marina Română” la ceas aniversar şi 
de a-mi exprima gândurile de aleasă 
cinstire şi respect pe care le am faţă 
de marinarii militari şi faţă de marinari 
în general.

Pe parcursul anilor datorită 
profesiei pe care o îndrăgesc şi o 
practic am avut ocazia de a observa, 
evalua şi uneori de a îndruma 
activităţile poliţiştilor de frontieră care 
îşi îndeplinesc activitatea la bordul 
mijloacelor de mobilitate navală din 
dotarea Poliţiei de Frontieră Române. 
Am apreciat pregătirea profesională 

foarte bună a ofiţerilor, realizată în 
aulele Academiei Navale „Mircea cel 
Bătrân” a agenţilor, în cadrul Şcolii 
Militare de Maiştri Militari a Forţelor 
Navale „Amiral Ion Murgescu” şi, 
totodată, am sprijinit şi realizat în ultimii 
ani crearea unei flote moderne care să 
asigure îndeplinirea atribuţiilor pe care 
le avem pentru protejarea intereselor 
statului român în zona de competenţă 
la Marea Neagră, pe fluviul Dunărea şi 
în celelalte ape de frontieră.

Suntem conştienţi de faptul că 
rezultatele excepţionale se obţin 
doar urmând rute dificile, presărate 
cu furtuni în măsură să călească 
marinarii, indiferent de haina pe 
care aceştia o poartă. De aceea am 
promovat o deschidere a structurii 
către nou, către colaborare internă 
şi internaţională, o politică pro-activă 
care să asigure vizibilitatea instituţiei, 
consolidarea statutului ei şi devenirea 
ei în timp. În acest efort continuu am 
căutat să exploatăm cunoştinţele pe 
care specialiştii noştri şi le-au însuşit 
în folosirea cu eficienţă a tehnicii de 
marină şi de supraveghere avută la 
dispoziţie, în îndeplinirea misiunilor 
şi cooperarea în acest sens în mod 
deosebit cu structurile operative 
subordonate Statului Major al Forţelor 
Navale în participarea la iniţiativele 
regionale şi cele europene. În acest 
sens vreau să menţionez participarea 
neîntreruptă, începând cu anul 2009, 
a navelor şi specialiştilor noştri în 
domeniul naval în cadrul operaţiunilor 
comune coordonate la frontierele 
maritime externe de către Agenţia 
Frontex. De altfel, România, prin 
Poliţia de Frontieră, este în prezent 

al doilea mare contribuitor în acest 
domeniu şi este recunoscută pentru 
profesionalism şi abnegaţie.

Obiectivele noastre strategice se 
întrepătrund în zonele de competenţă 
şi consider necesară ridicarea nivelului 
de interoperabilitate, creşterea calităţii 
şi cantităţii schimbului de informaţii în 
domeniul maritim, aşa cum sunt ele 
menţionate în documentele naţionale, 
internaţionale şi în Strategia de 
Securitate Maritimă a Uniunii 
Europene. Pentru a-l parafraza pe 
Henri Ford, putem să spunem că: „A fi 
împreună este un început, a rămâne 
împreună este un progres, a lucra 
împreună este un succes”. 

Astfel, vom promova în continuare 
dezvoltarea relaţiilor între cele două 
instituţii îndreptate spre continuarea 
tuturor acţiunilor iniţiate sau în curs 
de realizare, vom căuta să propunem 
şi să susţinem iniţiative realiste  şi 
fezabile, bazate pe identificarea 
obiectivă a nevoilor de dezvoltare 
şi pe folosirea eficientă şi corectă a 
resurselor de care dispunem.

Având în vedere gândurile 
noastre bune, dorinţa de a simţi 
că ne-am îndeplinit datoria şi i-am 
ajutat, respectiv sprijinit pe cei care 
îşi desfăşoară activitatea în cadrul 
sistemului naţional de apărare 
şi ordine publică, vă doresc, la 
aniversarea a 130 de ani de la 
înfiinţarea Comandamentului Flotilei 
de Război, a 120 de ani de la crearea 
Diviziei de Mare şi a Diviziei de Dunăre 
(prin Legea pentru organizarea Flotilei 
de Război) şi, nu în ultimul rând, cu 
ocazia Zilei Marinei Române, mări 
liniştite şi visuri împlinite!

Chestor principal de poliţie 
Liviu-Marius GALOŞ
Împuternicit Inspector General 
al Inspectoratului General al Poliţiei 
de Frontieră Române

15 august 2015, Constanţa, Ziua Marinei Române. Navele Gărzii de Coastă participând alături de navele Forţelor Navale, la exerciţiul FNR 15.

www.fortele-navale.ro
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Contraamiral 
Cătălin-Silviu DUMISTRĂCEL

Locţiitorul pentru Resurse 
al Şefului Statului Major General 

Ziua Marinei Române, cu o tradiţie de 
peste un secol de manifestări specifice, 
prin semnificaţia şi încărcătura sa emo-
ţională, ocupă un loc aparte în sufletele 
românilor. 

În urmă cu 114 ani, în miezul verii 
1902, se organiza la Constanţa, pentru 
prima oară în istoria României, odată 
cu Prăznuirea Maicii Domnului - Sfânta 
Fecioară Maria, protectoarea celor care 
îşi desfăşoară activitatea pe întinde-
rile de apă ale mărilor, Ziua Marinei 
Române, sărbătoare apreciată, dintru 
început, drept unul dintre cele mai 
spectaculoase evenimente ale anului.

În cei 156 de ani de existenţă, după 
ce la 22 octombrie 1860, prin Înaltul 
Ordin de Zi nr. 173, domnitorul Alexandru 
Ioan Cuza a consfinţit unificarea defi-
nitivă a flotilelor de pe întregul curs al 
Dunării într-un singur corp, Forţele Navale 
au participat activ la toate evenimentele 
istorice care au modelat harta şi destinul 
naţiunii noastre. Militarii Forţelor Navale 
au luat parte la Războiul de Independen-
ţă, şi-au adus tributul de sânge în cele 
trei campanii ale Războiului Reîntregi-
rii Neamului şi au făcut dovada curajului 
nemărginit şi a supremului sacrificiu în 
timpul celor două conflagraţii mondiale.

Am avut ocazia să particip la activită-
ţile organizate de Ziua Marinei la bordul 
navei, cu 20 de ani în urmă; în fiecare 
an veneam cu exerciţii noi de Ziua Mari-
nei, făcând-o din ce în ce mai atractivă şi 
mai frumoasă. Era multă muncă şi multă 
emoţie pe navă. Când ajungeam în port, 
după zile istovitoare de antrenamente pe 
mare, care ne puneau la încercare toată 
priceperea şi chibzuinţa, eram mulţumiţi 
că suntem în mijlocul familiilor şi ne bucu-
ram împreună de ceea ce ne povesteau 
că au văzut pe mare. La antrenamentele 
premergătoare Zilei Marinei, ieşeam pe 
mare 10-15 zile; eram tineri, ne plăcea să 
fim pe mare şi eram încântaţi de ceea ce 
făceam. Peste ani, în perioada în care am 
lucrat la Statul Major al Forţelor Navale 
am participat la activităţile de Ziua Marinei 
în calitate de organizator. Este o muncă 
titanică, pe care colegii mei şi-o asumă cu 
pasiune, cu multe luni înainte, pentru a nu 
exista disfuncţii în organizare şi pe timpul 
desfăşurării manifestărilor dedicate Zilei 
Marinei. Este o muncă ce solicită mult 
efort şi în fiecare an colegii mei din Forţele 
Navale au obţinut rezultate remarcabile. 

De Ziua Marinei, marinarii militari 
arată publicului o parte din exerciţiile 
desfăşurate pe timpul anului, scoţând în 
evidenţă că munca de zi cu zi este una 
care cere efort, chibzuinţă, stăpânire de 
sine, calităţi pe care marinarii trebuie să le 

aibă. Spectacolul prezentat astăzi de Ziua 
Marinei nu mai seamănă cu cel din peri-
oada 1992-1993; este altceva, mai nou, 
mai frumos, mai atractiv în fiecare an. 

Obligaţia şi dreptul de a deţine o com-
ponentă navală respectabilă şi perfor-
mantă din punct de vedere strategic în ca-
drul sistemului naţional de apărare derivă 
din realitatea geopolitică generată de po-
ziţia geografică a României, ca stat euro-
pean continental, riveran Mării Negre, cu 
o arteră fluvială de importanţă europeană, 
având acces direct spre centrul Europei. 

Marina, în temeiul valorilor sale istori-
ce, are de oferit o reală deschidere către 
lume. Marinarii au dus peste tot dorinţa 
românilor de a fi membri activi ai comu-
nităţii politice şi economice internaţio-
nale, au deschis drumuri, au ridicat punţi 
între popoare şi civilizaţii, au reprezentat 
cu cinste ţara şi pavilionul românesc pe 
mările şi oceanele lumii. 

România, ţară membră cu drepturi 
depline în structurile NATO şi ale Uniunii 
Europene, precum şi caracteristicile me-
diului de securitate din zona Mării Negre 
au determinat în mod inevitabil transfor-
marea conceptuală, structurală şi de acţi-
une a Forţelor Navale. 

În ultimul deceniu, Armata României, 
în ansamblul său, a intensificat colabora-
rea şi participarea la aplicaţii comune cu 
flotele ţărilor membre NATO şi partenere, 
contribuind efectiv şi consistent la crea-
rea unui climat de securitate, stabilitate şi 
încredere reciprocă în Marea Neagră. 

Prin rezultatele obţinute la misiunile 
naţionale şi internaţionale, Forţele Navale 
Române şi-au demonstrat şi reafirmat cu 
prisosinţă compatibilitatea şi competitivi-
tatea. Aşa cum Drapelul de luptă al celor-
lalte unităţi militare simbolizează onoarea, 
curajul şi gloria militară, pavilionul arbo-
rat la catargul navelor reprezintă pentru 
flecare marinar datoria sfântă de a servi 
cu credinţă patria.

România - prin supleţea şi eficacitatea 
Forţelor sale Navale, capabile să înde-
plinească misiuni specifice tradiţionale 
şi să răspundă deopotrivă provocărilor 
speci fice riscurilor actuale, la frontiera de 
sud-est a Uniunii Europene şi a NATO a 
fost şi rămâne un important furnizor de 
securitate şi stabilitate. Pentru îndepli-
nirea acestui obiectiv de maximă impor-
tanţă ne putem mândri cu capabilităţile 
noastre de a desfăşura acţiuni terestre, 
aeriene şi, bineînţeles, navale, alături de 
parteneri loiali şi redutabili.

Îmi exprim convingerea că şi în viitor 
vom executa misiunile încredinţate cu un 
înalt profesionalism, ca o forţă modernă, 
credibilă, foarte bine pregătită şi antrena-
tă, eforturile conjugate şi performanţele 

marinarilor militari fiind garanţia îndeplini-
rii sarcinilor multiple şi complexe ce revin 
Forţelor Navale Române pentru anul 2016.

În zi de aleasă şi vibrantă sărbătoare, 
încărcată de admiraţie, respect şi gratitu-
dine, aducem un pios omagiu tuturor celor 
care s-au jertfit pentru apărarea fruntari-
ilor de apă ale ţării, veghindu-le somnul 
de veci în adâncurile apelor pe care le-au 
iubit, slujit şi apărat necondiţionat. 

Chiar dacă nu mai lucrez de câţiva ani 
în cadrul Forţelor Navale, şi-mi desfăşor 
activitatea la Statul Major General, sunt 
alături de colegii mei marinari la activită-
ţile organizate de Ziua Marinei şi particip 
cu plăcere la aceste manifestări. Marina 
este viaţa mea şi cariera militară mi-a ofe-
rit mari satisfacţii. Am ajuns de la cadet 
la amiral şi dacă Napoleon spunea că fie-
care duce în raniţă bastonul de mareşal, 
eu am avut şansa să pun mâna pe acest 
baston, de amiral în schimb.

Devotamentul, abnegaţia şi profe-
sionalismul au fost şi vor constitui întot-
deauna garanţia îndeplinirii obiectivelor 
asumate de Armata României în domeniul 
maritim. 

Pentru dăruirea, probitatea profesi-
onală remarcabilă şi eforturile susţinute 
depuse în realizarea obiectivelor planifi-
cate şi a misiunilor încredinţate, doresc 
să felicit personalul Forţelor Navale şi să-i 
încredinţez, încă o dată, pe toţi camarazii, 
de susţinerea, admiraţia şi întreaga mea 
consideraţie. 

BUN CART ÎNAINTE ÎNTRU MULŢI 
ANI! 
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Contraamiral de flotilă 
Tiberiu FRĂŢILĂ
Şeful Direcţiei Personal 
şi Mobilizare din Statul Major General

Tradiţionala sărbătoare a Zilei Marinei -
15 august - a reunit dintotdeauna, cetă-
ţenii şi întreaga armată, Ziua Marinei 
Române fiind o zi importantă nu numai 
pentru marinarii militari, ci şi pentru 
întreaga populaţie din România, pentru 
că reprezintă o veritabilă sărbătoare. Ea 
este celebrată de Ziua Adormirii Maicii 
Domnului (Sf. Maria) şi, din fericire, după 
1990 s-a reluat tradiţia sărbătoririi acestei 
zile pe 15 august, tradiţie întreruptă în anul 
1954. Ştim că primele manifestări înscrise 
în cronicile vremii datează din anul 1902, 
când s-au organizat anumite sărbători 
populare, manifestări la Constanţa, 
din iniţiativa primarului de atunci, 
Cristea Georgescu. Am găsit prin surse 
documentare că, încă în 1881, în portul 
Constanţa, cu sprijinul căpitanului portului 
de atunci, Macri, s-ar fi organizat exerciţii 
navale şi demonstraţii. 1902 rămâne, 
cronologic vorbind, anul consacrării Zilei 
Marinei ca sărbătoare a Marinei şi a 
oraşului Constanţa.

Am amintiri plăcute legate de 
sărbătoarea Zilei Marinei, din fericire, 
toate petrecute după 1990, pentru că 
în perioada de dinainte de 1990, când 
am fost ofiţer la Mangalia şi Constanţa, 
sărbătoarea Zilei Marinei era foarte 
oficială şi săracă în manifestări. Îmi 
amintesc că, de Ziua Marinei, sărbătorită 
atunci în prima duminică a lunii august, se 
organizau activităţi culturale şi sportive pe 
danele din Constanţa şi Mangalia, şi mai 
puţin exerciţii cu mediatizarea acestora 
şi a tradiţiilor marinăreşti, aşa cum se 

organizează în ultimii ani, în special la 
Constanţa, ca port maritim.

După 1990, prin exerciţiile complexe 
desfăşurate, în special la Constanţa, 
Forţele Navale au arătat capacitatea 
de luptă a navelor, au demonstrat 
profesionalismul marinarilor militari. 
Ansamblul de activităţi organizate în 
perioada premergătoare Zilei Marinei, 
de Ziua Porţilor Deschise, când turiştii 
şi localnicii au posibilitatea să viziteze 
navele staţionate în porturi, să intre în 
compartimentele navelor, să discute cu 
marinarii, să obţină informaţii despre 
profesia de marinar militar, au reprezentat 
un lucru bun şi toate aceste activităţi au 
dus la promovarea imaginii atât a Marinei 
Militare, cât şi a Armatei României; s-a 
văzut acest lucru şi în creşterea numărului 
de tineri care au dorit să îmbrace uniforma 
de ofiţer sau maistru militar de marină. 
De la un an la altul, serbările au sporit în 
amploare şi semnificaţii. 

De-a lungul carierei, am participat la 
sărbătorirea Zilei Marinei la Constanţa 
şi Mangalia, iar anul trecut, pentru prima 
dată, am asistat la regalul marinarilor de la 
Brăila, urmărind un exerciţiu demonstrativ 
organizat de marinarii din cadrul Flotilei 
Fluviale. A fost un public numeros şi a fost 
un spectacol interesant. De aceea, cred 
că trebuie să ne orientăm cu astfel de 
activităţi şi spre oraşele port de la Dunăre, 
Tulcea, Brăila, Galaţi, care alături de 
Mangalia şi Constanţa trebuie să fie repere 
pentru Ziua Marinei Române. Să nu uităm 
că marina a fost prezentă şi la Bicaz, la 
Timişoara şi pe Lacul Herăstrău, unde 
publicul bucureştean este interesat să 
afle tradiţiile marinarilor. Zona de interes a 
marinei se întinde de la intrarea Dunării în 
ţară până la Sulina, de la nord la sud până 
spre Mangalia şi avem datoria de onoare 
şi datoria morală să promovăm interesele 
şi imaginea Forţelor Navale peste tot. 
Marina este o armă frumoasă, tehnică, 
atractivă şi care dă multe şanse 
de promovare în carieră pentru 
orice tânăr care doreşte să 
îmbrace haina militară. Cred 
că interesul tinerilor pentru 
profesia de marinar militar 
creşte atunci când oamenii din 
marină vorbesc despre această 
frumoasă profesie. 

Marinarii români au dus 
peste tot în lume dorinţa 
noastră de a fi membri activi ai 
comunităţii internaţionale, au 
deschis drumuri şi au ridicat 
punţi între popoare şi civilizaţii.

După aderarea României 
la Alianţa Nord-Atlantică, Ziua 
Marinei Române a devenit nu 
numai prilejul ideal de recon-
firmare a tradiţionalei ospitalităţi 
marinăreşti, ci şi o oportunitate 
pentru reconfirmarea capabili tă-
ţilor tehnico-tactice ale navelor 

de luptă, precum şi a standardelor de 
interoperabilitate atinse de echipajele 
acestora.

La acest moment sărbătoresc, Forţele 
Navale Române se evidenţiază ca o 
structură de forţe echilibrată, în măsură 
să-şi îndeplinească misiunile ce-i revin. 
Rezultatele obţinute în ultimii ani şi 
prestaţia impecabilă în plan internaţional, 
pe timpul executării misiunilor în cadrul 
NATO sau sub egida UE, cât şi în cadrul 
exerciţiilor naţionale, demonstrează 
dorinţa şi capacitatea marinarilor militari 
de a se implica activ în menţinerea unui 
climat de securitate şi încredere în zona 
Mării Negre şi nu numai. 

De Ziua Marinei Române adresez 
marinarilor urările tradiţionale de BUN 
CART ÎNAINTE şi VÂNT BUN DIN PUPA! 
Este foarte important ca şi în aceste 
momente să fim o echipă unită, indiferent 
de structura în care lucrăm; chiar dacă 
îmi desfăşor activitatea în Statul Major 
General, nu am uitat niciodată că am 
plecat din marină şi, poate, mă voi mai 
întoarce în marină. Cred că trebuie să 
fim sănătoşi, să ne îndeplinim cu bună 
credinţă misiunile şi să dovedim că 
suntem o armă de elită în familia mai 
mare a Armatei României, familie din care 
facem cu toţii parte. Vă doresc sănătate, 
bucurii, tot mai multe împliniri în profesie 
şi în viaţă, realizarea tuturor dorinţelor!

Îi îndemn pe mai tinerii camarazi 
să ducă mai departe nobila tradiţie a 
apărătorilor fruntariilor de ape ale ţării 
şi să continue să afirme Forţele Navale 
drept un corp de elită al Armatei Române, 
un adevărat ambasador al ţării noastre de 
care suntem mândri şi care ne reprezintă 
cu cinste şi profesionalism în lume.

Fie ca Maica Domnului, patroana 
spirituală a marinarilor români să vă 
binecuvânteze şi să vă ocrotească pe 
întinderile albastre ale apelor României şi 
ale lumii!

www.fortele-navale.ro
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Dragi marinari,
În această sfântă zi 
în care creştinătatea 
ortodoxă a înscris 
în calendarele sale 
Praznicul Adormirii Maicii 
Domnului, membrii 
Clubului Amiralilor au 
dorit să fie alături de voi, 
fizic, cu sufletul sau cu 
gândul la această mare 
sărbătoare a Forţelor 
Navale ale României.
Vă bucuraţi de 
respectul şi încrederea 
noastră pentru 
modul conştiincios şi 
profesional în care vă 
îndepliniţi datoria sfântă 
faţă de ţară şi popor.
Privim la voi cu 
admiraţie şi respect 
pentru tot ceea ce faceţi pentru continuarea tradiţiilor înfăptuite de 
cei care ne-au precedat şi pentru adaptarea continuă şi realistă la 
condiţiile cerute de conceptele doctrinare determinate de actualul 
context geopolitic şi militar.
Ne bucură şi ne conferă un tonus pozitiv entuziasmul şi optimismul 
pe care îl manifestaţi în toate împrejurările, pe timpul ieşirilor 
pe mare, la exerciţii şi aplicaţii, dar şi pe timpul misiunilor 
internaţionale desfăşurate sub egida Alianţei NATO.
Vă felicităm pentru rezultatele obţinute în plan profesional, pentru 
dragostea voastră faţă de navele şi tehnica lor de luptă care, cu 
toată vremea ce a trecut peste ele, strălucesc şi sunt în stare de 
operativitate permanentă.
Suntem mândri de faptul că am predat obligaţiile asumate de 
către noi prin jurământul faţă de patrie unei generaţii de oameni 
responsabili, capabili să apere fruntariile de pe apă ale României.
Ne-am bucurat împreună cu voi de momentul în care, timid dar 
sigur, a început procesul de întinerire a navelor Forţelor Navale 
pentru a fi în acelaşi ritm cu tinereţea echipajelor.
Fie ca Sfânta Fecioară Maria să ocrotească în continuare Forţele 
Navale ale României şi oamenii ei şi de acolo, de sus, din ceruri, 
să le fie alături în ceasurile de cumpănă, dar şi în cele 
de sărbătoare şi de bucurie precum cele de azi!
Alături de grija Sfintei Fecioare faţă de voi vă dorim ca pretutindeni 
să vă însoţească urarea marinărească „Bun cart înainte!” pe 
care noi, membrii Clubului Amiralilor v-o adresăm acum şi aici din 
adâncul sufletelor noastre, retrăindu-ne prin voi vremea în care, 
tineri fiind, marea ne-a fost prieten şi deopotrivă adversar. 
La mulţi ani Forţelor Navale ale României şi oamenilor lor, 
de la marinar la amiral! 
Aceleaşi urări le adresăm şi celor care,  la fel ca noi, au iubit 
şi iubesc marea şi care, cu tricolorul la catarg, au reprezentat 
România în toate porturile lumii! 
Tuturor, astăzi, membrii Clubului Amiralilor vă prezintă onorul!

În vara anului 1967 eram în anul al treilea 
de studii la Şcoala Militară Superioară de 

Marină (SMSM). Cu mic, cu mare, puntişti şi 
mecanici ne-am ambarcat la bordul Dragorului 
de bază 16, care pentru o lună de zile era pus 

la dispoziţie ca navă-şcoală. 
După acomodarea la bord, peste câteva 

zile, a urmat şi prima ieşire pe mare. 
Nava încă se găsea în cadrul 

divizionului de dragoare de bază şi urma 
să participe la un exerciţiu de minare. 

Pe înserat, rând pe rând, navele au părăsit 
cheul sulfuros din portul Mangalia şi când 

întunericul se înstăpânise a început exerciţiul. 
La terminarea acestuia de la nava comandant 
se primeşte semnalul „Libertate de manevră” 

şi nava noastră iese din formaţie şi îşi continuă 
drumul independent, spre nord, urmând ca în 

zilele următoare, după ce facem recunoaşterea 
coastei şi exerciţii de ţinere a navigaţiei 

prin procedee estimate şi costiere  
să intrăm în portul…Sulina!

Acest vechi port de la gurile bătrânului 
Danubius reprezentase pentru generaţii de 

În ajunul  Zilei Marinei - 1967În ajunul 
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marinari la rând tentaţia unui tărâm de vis după o luptă 
crâncenă cu valurile Pontului. Adolescent fiind visam cu 

ochii deschişi să vizitez acest minunat loc.
Nevăzut, necunoscut dar cu tot parfumul său de 

glorie, istorie şi aventură, aşa cum l-a descris 
Jean Bart, portul Sulina ne aştepta pentru 

a ne dezvălui frumuseţea şi secretele sale. 
Aşa gândeam când nava a intrat pe Canalul Sulina 

şi se îndrepta spre locul de acostare de pe malul drept, 
puţin în afara oraşului, unde exista la acea vreme 

un depozit de lemne. Pe timpul nopţii se primeşte o 
radiogramă prin care comandantului navei i se comunica 

ordinul de participare a navei la sărbătorirea 
Zilei Marinei în portul Mangalia. 

Timp de o săptămână, întreg echipajul format din 
65 de elevi şi cei zece-cincisprezece militari în termen 

am robotit din zori şi până în noapte pentru a-i da navei 
aspectul marinăresc  cerut de o asemenea sărbătoare.

Din prima zi aşteptam cu nerăbdare o învoire la mal 
pentru a lua pe tălpi tot oraşul şi pentru a savura 

cele citite despre vechiul Porto Franco.
Conform rolului de încadrare la navă eram 

observator-semnalizator pentru că alfabetul Morse nu 
mai reprezenta un secret pentru mine încă din clasele 

primare. Prima zi de lucru! Cu penelul şi cutia de pitură, 

sus în gabie şi de aici mai sus spre vârful arboretului 
pentru a începe treaba marinăreşte, de sus în jos.
După ce am fixat centura de siguranţă şi am găsit 

un loc propice pentru cutia cu pitură, întorc capul uşor 
spre stânga pentru a fixa viitorul traseu al turului meu 
prin oraş. Surpriză totală, aşa cum obişnuia să spună 

în astfel de situaţii, mentorul nostru, comandantul şcolii, 
regretatul viceamiral Ilie Ştefan: „Mi-a căzut gamela 
din mână”…adică penelul! A treia stradă paralelă cu 

Dunărea avea case doar pe o singură parte, pe cealaltă 
parte începând o întindere apreciabilă de apă acoperită 
cu stuf! Un cârd de gâşte cu boboci mărişori se deplasa 

în formaţie de şir spre linia apei!
Unde era oraşul tuturor făgăduinţelor, unde erau 

străzile cu birje, cu cuconiţe cu umbreluţe, unde erau 
tavernele unde marinarii chefuiau sau cârciumile în care 

hamalii  îşi înecau amarul trudei lor zilnice? 
Am rămas până la plecarea spre Mangalia cu o 

fixaţie verbală: „Două străzi şi jumătate!“, precum conul 
Lefter Popescu a lui Caragiale cu „viceversa“.

În ajunul  Zilei Marinei - 1967Zilei Marinei - 1967
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Amiral dr. (r) Traian ATANASIU
Preşedintele Clubului Amiralilor, 

Şeful Statului Major al Forţelor Navale, 
1 mai 1997 – 1 ianuarie 2002

Amiral NASIU dr. (r) Traian ATAN
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Pentru fiecare marinar, Ziua 
Marinei reprezintă un eveniment deo-
sebit profund marcat de simbo listica şi 
importanţa mării pentru noi marinarii, 
pentru fiecare român şi pentru ţara 
noastră. Sărbătorită pentru prima 
dată la 15 august 1902, Ziua Marinei 
Române a reprezentat la acel moment 
promovarea existenţei Mării Negre şi 
a conceptului de libertate a spaţiului 
reprezentat de mare şi importanţa 
acestui spaţiu pentru deschidera ţării 
către lume, comerţ, transporturi, dar 
şi resursele existente.

Eu sunt un fiu al unei aşezări din 
centrul ţării de care am rămas legat 
sufleteşte, dar, valurile vieţii m-au 
purtat departe, legându-mi destinul 
de întinderile mării şi de Marina 
Militară care reprezintă o a doua 
familie pentru mine. 

Când eram elev la Institutul 
Militar de Marină de la Constanţa, 
am participat pentru prima dată la 
festivităţile organizate de Ziua Marinei 
Române; în primul an, la concursul 
de bărci organizat atunci, iar în anul 
următor, la bordul NS Mircea, la 
parada navală. Ca tânăr ofiţer, am 
participat pentru prima dată la această 
sărbătoare de suflet a marinarilor, la 
bordul vedetei purtătoare de rachete 
Albastrosul (VPR 199) în portul 
Mangalia.

Când am profesat ca specialist 
militar român în diferite comanda-

se vorbeşte cu respect şi admiraţie 
despre Armata Română, despre 
Marina Română şi despre România. 

Cu ocazia Zilei Marinei, transmit 
marinarilor militari, care îşi fac datoria 
faţă de ţară în fiecare zi, tuturor celor 
care îşi desfăşoară activitatea pe 
ape, mulţumiri pentru tot ceea ce 
întreprind, multă sănătate, putere de 
muncă, îndeplinirea tuturor dorinţelor 
şi BUN CART ÎNAINTE în toate 
misi unile care le vor fi încredinţate 
în viitor!

Contraamiral de flotilă 
dr. Constantin CIOROBEA

Locţiitor al şefului Statului Major al 
Forţelor Navale şi comandant 

al Componentei Operaţionale Navale

se vorrrbeşte cu respect şi admiraţie

mente NATO din străinătate, mi-a lipsit 
Ziua Marinei, mi-a lipsit efervescenţa 
specifică acestei zile, când te afli în 
mijlocul evenimentelor. Totuşi, am 
sărbătorit-o alături de colegii de acolo, 
de fiecare dată. 

Noi, marinarii, ştim să păstrăm 
tradiţiile şi, în acelaşi timp, găsim 
întotdeauna resursele necesare 
pentru a ne adapta la tot ce este nou. 
În cei 114 ani de când Ziua Marinei 
Române a fost oficializată ca ono-
mastică a marinarilor români, am 
păstrat elementele tradiţionale ale 
manifestărilor, dar am introdus şi 
elemente noi, cum este Exerciţiul 
general „Forţele Navale Române“, pe 
care îl prezentăm publicului în ultimii 
ani şi care conţine o gamă complexă 
de proceduri operaţionale, pe care le 
utilizăm pe mare şi fluviu. În plus, am 
extins şi aria în care suntem prezenţi 
de Ziua Marinei; am fost la Timişoara, 
la Bicaz, în locaţii care au conexiune 
cu întinderile albastre. 

La ceas aniversar transmit 
mulţumiri tuturor celor care îşi fac 
datoria faţă de ţară sau îşi desfăşoară 
în prezent activitatea sub faldurile 
pavilionului tricolor, pentru că au 
găsit energia şi resursele de a face 
faţă tuturor provocărilor, pentru că 
au demonstrat că au mentalitate de 
învingători şi pentru că au reprezentat 
România, pe mările şi oceanele lumii 
ca adevăraţi ambasadori.

În toate ţările în care au acostat 
nave militare cu tricolorul la catarg, 
sau ale căror forţe navale s-au antre-
nat împreună cu cele ale noastre, 

4 august 1969, Mangalia, Ziua Marinei Române. 
Replica primei nave şcoală Mircea, în avanportul Mangalia.
În plan secund nava Şcoală Mircea.
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Contraamiral de flotilă 
dr. Gigi-Cristinel UCE

Locţiitor pentru Operaţii şi Instrucţie 
al şefului Statului Major 

al Forţelor Navale

A intrat într-o frumoasă şi pildui-
toare tradiţie, ca în fiecare an, în ziua 
de 15 august – creştineasca sărbă-
toare a Sfintei Marii – să fie sărbă-
toriţi marinarii, să fie cinstită Marina 
Română şi să dăm un pios omagiu 
eroilor ei care odihnesc în adâncuri 
de ape. Această datină creştină îşi 
are originea în istoria milenară a po-
porului nostru pentru care Dunărea, 
râurile şi Marea Neagră reprezintă 
tot atâtea elemente de referinţă ale 
unui spaţiu de existenţă şi identitate 
naţională.

Ziua Marinei Române, sărbătoa-
rea naţională este o zi aşteptată de 
toţi românii, care au ocazia sa vadă 
spectacolul oferit de marinari în ora-
şele porturi. Îmi amintesc de înain-
taşii noştri care au ţinut ca această 
zi să se desfăşoare în oraşele por-
turi şi respectăm această tradiţie; în 
plus, suntem prezenţi pe malurile 
Bistriţei, la Bicaz şi în alte localităţi 
unde autorităţile locale au dorit pre-
zenţa marinarilor. Sunt multe oraşe 
de la Dunăre care şi-au stabilit zilele 
oraşului în această perioadă. Este 
o bucurie pentru noi marinarii în 
această perioadă, pentru că suntem 
în centrul atenţiei; ne bucurăm de 
sprijinul autorităţilor locale în desfă-
şurarea acestor manifestări de Ziua 
Marinei.

Este o sărbătoare tradiţională la 
care dintotdeauna marinarii au avut 
lângă ei toţi cetăţenii. De Ziua Ma-
rinei, prin manifestările organizate 
noi arătăm publicului pentru ce ne 
pregătim şi le arătăm că legătura în-
tre ei, populaţia civilă şi militari este 
foarte puternică. Aşteptările popu-
laţiei de la marină sunt mari; pen-
tru a ne ridica la înălţimea acestor 
aşteptări, în fiecare an am încercat 
să ducem elemente în plus în exer-
ciţiile prezentate de Ziua Marinei. 
Ca o datorie morală pentru cetăţeni, 
noi am ieşit cu spectacolul acestei 
zile din interiorul unităţilor militare, 
prezentându-l cât mai aproape de 
ei. Pentru noi marinarii militari, Ziua 
Marinei este şi o mare responsabili-
tate, pentru ca tot programul deru-
lat atât în acea zi, cât şi în perioada 
premergătoare lui să ne prezinte şi 
să ne reprezinte cel mai bine. La 

marină, echipajul este baza şi locul 
unde fiecare dintre noi, începem 
cariera militară. Îmi amintesc că pe 
prima mea funcţie de comandant 
unitate de luptă artilerie şi arme sub 
apă pe un dragor de radă la Tulcea 
- navă care avea multe misiuni pe 
mare, însă -, am început să percep 
acest concept, de echipaj. Acolo se 
formează caractere şi se selectează 
liderii. Echipajul uneşte şi coagulea-
ză oamenii pentru a-şi desfăşura mi-
siunile în bune condiţii. 

Îmi amintesc că în anul 2010, 
ne-am pus problema, cum să pre-
zentăm decidenţilor şi publicului 
desfăşurarea de forţe de la Ziua 
Marinei. Eram atunci în funcţia de 
şef de Serviciu Instrucţie la Statul 
Major al Forţelor Navale, iar şeful 
SMFN din acel moment, amiralul 
Aurel Popa, ne-a solicitat să căutăm 
o denumire pentru acest exerciţiu. 
Au fost mai multe variante, Tomis, 
Constanţa etc., dar până la urmă 
s-a agreat ideea ca acest exerciţiu 
să poarte numele „Forţele Navale” 
2010. Din acel moment, în Planul 
cu principalele activităţi ale SMFN, 
exerciţiul are acest nume.

În temeiul valorilor sale istorice, 
Marina are de oferit o reală deschi-
dere către lume. Marinarii din toate 
timpurile au reprezentat cu cinste 
ţara şi pavilionul românesc pe mări-
le şi oceanele lumii. Ei au dus peste 
tot dorinţa românilor de a fi membri 
activi ai comunităţii politice şi econo-
mice internaţionale, au deschis dru-
muri şi au ridicat punţi între popoare 
şi civilizaţii. 

Prin numărul, amploarea şi cali-
tatea misiunilor îndeplinite în apele 
naţionale şi internaţionale, la nume-
roasele exerciţii cu structurile milita-
re din statele membre NATO, Forţe-
le Navale Române se dovedesc a 
fi un partener serios, competent şi 
credibil, cu o contribuţie deosebită la 
extinderea raportului de conlucrare 
cu flotele statelor aliate şi partenere.

Ca în fiecare an, în aceste mo-
mente încărcate de respect şi gra-
titudine, aducem un pios omagiu 
tuturor celor care s-au jertfit pentru 
apărarea fruntariilor de apă ale ţării, 
şi îşi dorm somnul de veci în adân-

curile mării căreia i-au slujit şi pe 
care au iubit-o. 

Cu toţii, suntem mai mult sau mai 
puţin legaţi de ape, fie prin profesie, 
prin pasiuni, sau doar prin prisma 
faptului că alegem să ne petrecem o 
parte din timpul din concedii, lângă 
ape. De ziua armei, le doresc tuturor 
marinarilor să aibă sănătate, fără de 
care nu putem aspira spre orizonturi 
înalte; să-şi propună idealuri măreţe 
şi să fie coerenţi şi perseverenţi în 
realizarea obiectivelor propuse. 
Mari narilor militari le transmit că 
echipa de comandă a Forţelor 
Navale, toţi comandanţii sunt alături 
de ei; ne-am asumat obligaţia de 
a le rezolva problemele de orice 
natură şi îi asigurăm că veghem la 
soluţionarea acestora. Îi îndemn pe 
toţi, să aibă grijă de familii – echipajul 
lor de acasă; fără sprijinul familiei, la 
fel ca şi pe navă, nu-şi pot desfăşura 
activitatea în bune condiţii, nu pot fi 
împliniţi. 

La mulţi ani, succese în activi-
tatea profesională, realizări în viaţa 
personală şi BUN CART ÎNAINTE!

Sfânta Fecioară Maria, protec-
toarea marinarilor, să vă însoţească 
şi să vă ocrotească, oriunde veţi fi!

www.fortele-navale.ro
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Tradiţiile şi valorile istorice 
ale Marinei Militare Române, cu 
deschiderea atât de necesară către 
marele public, sunt celebrate şi 
evidenţiate, în fiecare an, odată cu 
sărbătorirea Zilei Marinei Române.

În urmă cu 114 ani, de Sfânta 
Maria, protectoarea celor care îşi 
desfăşoară activitatea pe întinderile 
de apă ale mărilor, se organiza la 
Constanţa, pentru prima oară în istoria 
României, Ziua Marinei Române. 
Sărbătoarea a fost apreciată, ulterior, 
ca fiind unul dintre cele mai importante 
evenimente ale anului. 

Ziua Marinei Române este o zi 
foarte importantă pentru mine. Dacă 
privesc din perspectiva resurselor, 
această zi are o semnificaţie 
aparte, fiind o bună oportunitate 
de a prezenta într-un cadru cât mai 
larg şi cât mai deschis românilor, 
modul cum sunt utilizate resursele 
- umane, materiale şi financiare - 
în Forţele Navale. În această zi, 
putem prezenta preocupările şi 
domeniile de interes în care Forţele 
Navale acţionează, perspectiva de 
dezvoltare a Forţelor Navale, dar şi 
necesitatea şi oportunitatea pentru 
care sunt utilizate aceste resurse; iar 
aşteptările românilor de la noi, sunt 
din ce în ce mai mari în fiecare an.

Această sărbătoare ne oferă 
prilejul să-i cinstim pe toţi cei care 
de-a lungul istoriei şi-au dat viaţa 
pentru apărarea fruntariilor de ape 
ale României, ori şi-au frânt destinul 
pe mări şi oceane, pentru gloria 
navigaţiei româneşti. Sacrificiul lor 
reprezintă exemplul demn de urmat 
atât pentru generaţiile actuale de 
marinari, cât şi pentru cele viitoare. În 
faţa jertfei lor ne plecăm frunţile, cu 
toată preţuirea şi respectul cuvenit 
unor oameni care au făcut sacrificiul 
suprem, pentru a-şi îndeplini misiunile 
în slujba ţării. 

Pentru mine, Ziua Marinei 
Române a fost întotdeauna un 
moment deosebit şi am participat 
întotdeauna cu plăcere la toate 
manifestările organizate. M-am simţit 
mândru când publicul participant a 
apreciat modul de organizare şi de 
prezentare a echipamentelor din 
dotarea Forţelor Navale. Amintiri 
plăcute am de la fiecare Zi a Marinei, 
însă poate cel mai frumos moment 
pentru mine a fost anul trecut când 
în cadrul exerciţiului Forţele Navale 

15 a fost lansată torpila de exerciţiu 
de la bordul elicopterului IAR 300 
Puma Naval, care a avut un succes 
deosebit în faţa publicului prezent 
alături de noi. 

Programul de modernizare al 
elicopterelor Puma Naval pentru 
lupta antisubmarin a fost un program 
de succes; a fost realizat în totalitate 
având ca şi prim contractor un 
operator economic din România, 
ceea ce este un lucru foarte important 
atât din punct de vedere al realizării 
programului de modernizare, cât şi din 
punct de vedere al asigurării suportului 
logistic pe întregul ciclu de viaţă. În 
acest an am finalizat programul de 
remorchere maritime, un program 
început în 2015; astfel, au fost 
achiziţionate trei remorchere maritime 
care sunt utilizate pentru misiuni 
remorcaj, pentru acţiuni de salvare, cât 
şi pentru alte misiuni pe care Forţele 
Navale le au atât în raza porturilor, cât 
şi în zona limitrofă litoralului. Principala 
prioritate pentru Statul Major General 
şi Statul Major al Forţelor Navale este 
de creştere a capacităţii de luptă a 
Forţelor Navale. În acest sens noi 
acţionăm pe mai multe direcţii, una 
dintre ele fiind modernizarea tehnicii 
existente – modernizarea fregatelor 
T22. Sperăm ca până la finalul anului 
vom avea un contract ferm semnat, 
care să dea o perspectivă din punct 
de vedere al asigurării capabilităţilor 
complete pentru ambele fregate în anii 
2019-2020.

Consider că Ziua Marinei Române 
este o bună ocazie de a prezenta 
românilor şi perspectiva de dezvoltare 
a Forţelor Navale, de a prezenta 
oportunitatea şi necesitatea unor 
programe de înzestrare pe care noi 
le avem pregătite pentru a fi iniţiate. 
Un program foarte important pentru 
Forţele Navale îl reprezintă progra-
mul „Corvetă Multifuncţională”, care 
constă în dezvoltarea şi înzestrarea 
Forţelor Navale cu patru nave tip 
corvetă multifuncţională, ceea ce va 
asigura Forţelor Navale o perspectivă 
de 30 de ani în acoperirea unui deficit 
de capabilitate pe care îl avem în 
prezent. Intenţia noastră este ca 
programul să înceapă cât mai repede; 
el este deja fundamentat tehnic şi 
operaţional şi noi sperăm ca acest tip 
de corvetă să intre în dotarea Forţelor 
Navale în perioada 2021-2024. Acest 
program a fost definit ca unul de 

importanţă strategică pentru Armata 
României; va fi importantă implicarea 
substanţială a industriei naţionale de 
apărare în derularea lui, şantierele 
din România având capabilitatea de 
a-şi asuma rolul de prim contractor în 
colaborare cu alţi operatori economici 
consacraţi din cadrul NATO, pentru 
anumite sisteme şi echipamente care 
intră în dotarea acestui tip de navă.

Cea mai importantă resursă a fost 
şi va rămâne resursa umană. Această 
resursă este mai eficientă când se 
lucrează în echipă, sub comandă 
unică la nivelul navei, atât timp cât 
echipajul se ajută reciproc, şi se 
comportă atunci când sunt pe mare 
exact ca o familie.

Cu ocazia Zilei Marinei, transmit 
personalului din Forţele Navale calde 
felicitări, multă sănătate şi împliniri 
alături de cei dragi, dar şi îndemnul 
de a duce mai departe nobila tradiţie a 
apărătorilor fruntariilor de ape ale ţării. 
Este nevoie de responsabilitate, de 
rigurozitate, de seriozitate, de muncă 
şi multă dăruire; numai în acest fel 
vom avea Forţe Navale capabile să 
facă faţă oricărui tip de ameninţare.

Fie ca Fecioara Maria să vă 
ocrotească mereu în furtuni şi 
primejdii. 

BUN CART ÎNAINTE!

Contraamiral de flotilă 
ing. Ioan STĂNCIULESCU

Locţiitor pentru Resurse al şefului 
Statului Major al Forţelor Navale
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Statuată în zi de creştinească 
prăznuire a Sfintei Fecioare Maria, 
Ziua Marinei Române reprezintă cea 
mai importantă sărbătoare din viaţa 
apărătorilor fruntariilor de ape ale 
României.

Fiecare sărbătoare constituie  un 
moment oportun de a face o trecere 
în revistă a realizărilor de peste timp, 
iar noi, marinarii din cadrul Flotei, 
privind în urmă, ne putem mândri cu 
împliniri deosebite. Pentru glorioasele 
tradiţii pe care le-am primit moştenire, 
se cuvine să le păstrăm vie amintirea 
înaintaşilor şi să le urmăm pilda 
şi devotamentul, înflăcărarea şi 
patriotismul.

Ziua Marinei este o o sărbătoare 
pentru toţi marinarii, un moment de 
mândrie şi referinţă pentru fiecare 
dintre noi. Rezultatele obţinute 
pe timpul instruirii, participarea 
la exerciţii internaţionale sau la 
operaţii navale sub comanda NATO, 
demonstrează capacitatea operativă 
şi calitatea deosebită a marinarilor 
militari români din cadrul Flotei. Toate 
activităţile desfăşurate au reprezentat 
o excelentă oportunitate pentru noi de 
a ne instrui echipajele şi de a proba 
capacitatea ridicată de pregătire şi 
de acţiune, atât individual, cât şi în 
cooperare cu marinarii din ţările aliate 
sau partenere. Participăm la exerciţii 
pe mare în tot timpul anului, suntem 
parte din exerciţiile internaţionale 
din Marea Negră, dar Ziua Marinei 
rămâne un reper pentru toţi marinarii 
şi un moment de uniune cu publicul 
care vine în număr mare să vadă 
acest spectacol.

Pentru mine, un moment de 
referinţă raportat la Ziua Marinei a fost 
cel în care au început să fie prezentate 
publicului, exerciţiile desfăşurate de 
scafandrii militari. A fost pentru prima 
dată când am desfăşurat exerciţii în 

comun cu elicopterele şi scafandrii, 
elemente de noutate pentru public. 
Chiar dacă acum acesta a devenit 
astăzi, un lucru firesc în cadrul 
exerciţiului general desfăşurat de 
Ziua Marinei, la început pentru noi, 
cei care am desfăşurat acest exerciţiu 
în premieră, a fost o bornă importantă 
în evoluţia noastră.

Un alt moment de care-mi 
amintesc cu plăcere este reprezentat 
de demonstraţiile navelor, incluzând 
trageri de luptă. Deosebit de atractiv 
şi incitant pentru noi şi public a fost 
şi primul exerciţiu de respingere 
a aviaţiei de către navele fluviale, 
care au participat la Ziua Marinei 
în Constanţa. Dacă până atunci 
această secvenţă se derula doar 
la activităţile de la Brăila şi Galaţi, 
adaptarea acesteia la mare şi 
includerea acţiunilor navelor fluviale 
în exerciţiul general de la Constanţa 
a fost un alt reper pentru noi şi public, 
în ceea ce reprezintă capacitatea 
marinarilor de a-şi depăşi limitele. 
De fapt, orice element de noutate 
introdus în programul de Ziua 
Marinei, a adus un plus de valoare 
exerciţiului general desfăşurat. Şi în 
acest an aducem câteva elemente 
noi în cadrul exerciţiului „Forţele 
Navale Române 16“: respingerea 
atacului submarinelor prin procedee 
combinate executate de elicopter 
şi corvetă; o secvenţă în care vom 
demonstra capacitatea remorcherelor 
nou intrate în dotarea Forţelor Navale 
de a face misiuni specifice; vor fi şi 
alte surprize pe care le lăsăm a fi 
descoperite de public.

Marina este o vocaţie, mai mult 
decât o profesie. Cine şi-a dorit 
să fie marinar, este în prezent în 
familia marinei, trecând peste toate 
greutăţile apărute; iar pe cei care sunt 
la vârsta alegerilor, îi asigur că marina 

este o oportunitate şi o alternativă 
pentru dezvoltarea lor personală şi 
profesională.

Cea mai valoroasă resursă a 
oricărei organizaţii rămâne cea 
umană, iar marinarii militari au ştiut 
dintotdeauna să cultive spiritul de 
corp şi s-au preocupat de pregătirea 
generaţiilor viitoare care să preia 
importanta misiune de apărare a 
fruntariilor de apă ale României.

Ziua Marinei de la Constanţa 2016, 
va fi un spectacol memorabil, un 
moment de bucurie deopotrivă pentru 
marinari şi pentru toţi cei care vor veni 
alături de noi. Iar noi, marinarii, vom 
demonstra capacitatea de acţiune în 
cele trei medii, şi vom arăta publicului 
prin momente dinamice, ceea ce 
facem în fiecare zi. 

Colegilor şi subordonaţilor din 
cadrul Flotei, dar şi din marea 
familie a marinarilor militari, vă 
doresc sănătate, felicitări şi urări 
de noi împliniri şi succese în tot 
ceea ce întreprindeţi! Vă doresc 
să vă instruiţi şi să vă antrenaţi în 
permanenţă pentru a vă menţine 
pregătirea la un nivel cât mai ridicat 
şi pentru a îndeplini misiunile care vă 
revin, oriunde şi oricând interesele 
României trebuie apărate. 

SFÂNTA FECIOARĂ MARIA, 
protec toarea marinarilor să ne înso-
ţească şi să ne ocrotească oriunde 
vom naviga!

Contraamiral de flotilă 
Daniel CĂPĂŢÎNĂ

Comandant al Flotei

rnativăeste o oportunitate şi o alter

15 august 2015, Constanţa, Ziua Marinei Române. Deschiderea exerciţiului „Forţele Navale Române 15”!

www.fortele-navale.ro
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Aspirant Lavinia-Georgiana PASCU
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Ziua Marinei este pentru toţi 
marinarii, unul dintre cele mai 
importante momente din an. Fiind 
născută în Constanţa, încă de când 
eram copil, am participat în fiecare 
an, la sărbătoarea marinarilor, fiind 
impresionată mereu de spectacolul 
la care asistam. Publicul zâmbea, se 
bucura de momentele realizate de 
marinari, iar eu mă simţeam norocoasă 
că pot fi prezentă la acest festival al 
mării, al marinarilor şi deopotrivă, al 
întregii ţări. La vârsta de 11 ani, mi-am 
pus dorinţa de a ajunge cândva să fac 
parte din această breaslă a marinarilor 
şi să fiu de partea cealaltă a „cortinei”, 
pe „scenă”, alături de oameni curajoşi, 
puternici, care fac mândră ţara căreia 
i-au jurat credinţă. Iată că după 
7 ani, visul meu s-a împlinit devenind 
student al Academiei Navale „Mircea 
cel Bătrân”, primul pas spre cariera de 
ofiţer de marină. Ziua Marinei a fost cu 
siguranţă unul dintre motivele pentru 
care am ales această carieră.

Sărbătorim Ziua Marinei încă din 
1902; această zi, este pentru noi foarte 
importantă, fiind ziua în care arătăm 
publicului cum suntem de fapt, ce 
facem şi cu ce ne mândrim. În fiecare 
an, ştacheta sărbătorii se ridică din 
ce în ce mai sus, fapt pentru care 
pregătirile pentru aceste momente 
încep cu mult timp înainte şi necesită 
un efort suplimentar din partea noastră. 
Muncim zi de zi, din zori până spre 
seară, defilăm, ne antrenăm, învăţând 
să fim mai buni şi mai încrezători în 
forţele proprii. Exersăm până când 
ne descurcăm perfect şi astfel avem 
garanţia că publicul va primi spectacolul 
de neuitat pe care îl aşteaptă. 

Programul de desfăşurare al 
regalului marinăresc este complex, 
cuprinzând momente deosebite, 
precum arborarea pavilionului şi a 
marelui pavoaz în acordurile Imnului 
naţional şi pe fundalul celor 21 de 
salve de salut, serviciul religios, 
parada navelor şi a aviaţiei navalizate, 
defilarea Gărzii de onoare. Nu lipsesc 
nici momentele specifice vieţii pe 
mare şi tradiţiei marinăreşti, cum ar 
fi, sosirea Zeului Neptun alături de 
nimfele sale, competiţiile sportive, 
jocurile marinăreşti şi diferitele surprize 
pregătite de marinari spre deliciul 
spectatorilor curioşi. 

Un vis împlinit
Momentul din cadrul Zilei Marinei 

care m-a impresionat cel mai mult 
în cei patru ani de studenţie, a fost 
retragerea cu torţe a marinarilor când, 
după asfinţit, studenţii militari se 
încolonează pe faleza Cazinoului, în 
faţa Comandamentului Flotei, pentru 
a porni în marş prin oraş, cântând 
cu toată forţa „Imnul marinarilor“ şi 
ţinând torţele cât mai sus, creându-se 
astfel o atmosferă de sărbătoare, 
un tablou desăvârşit de frumuseţe 
şi culoare. Această experienţă mi-a 
rămas întipărită pentru totdeauna în 
minte şi în suflet. Este un sentiment 
de mândrie, care se simte şi nu 
se explică. Spectatorii erau foarte 
încântaţi de ceea ce vedeau, ne 
aplaudau, încercau să surprindă 
cât mai mult din momentul nostru, 
felicitându-ne, însoţindu-ne şi cântând 
cu noi. Când am văzut zâmbetul 
oamenilor care ne priveau, chipurile 
lor fericite, mulţumirea din ochii lor, 
am uitat instantaneu de micile greutăţi 
sau de efortul depus pentru a fi parte a 
acestui eveniment. 

Deşi retragerea cu torţe a marinarilor 
rămâne momentul cel mai apropiat de 
sufletul meu, întreaga serie de activităţi 
desfăşurate cu ocazia Zilei Marinei, 
aduc cinste şi onoare marinarilor şi 
reputaţiei deosebite pe care aceştia 

au căpătat-o de-a lungul timpului. 
Spectacolul marinarilor rămâne în 
fiecare an unul desăvârşit, întreaga 
activitate conturând cu un farmec 
aparte, aspecte ale vieţii pe mare, 
camaraderiei, curajului şi spiritualităţii 
marinăreşti. Sunt mândră de cariera 
pentru care am optat, de paşii pe care 
i-am parcurs şi de uniforma pe care 
o port, iar Ziua Marinei şi amploarea 
activităţilor ce definesc această 
sărbătoare, rămân parte a visului meu 
împlinit, a dorinţei mele de a fi alături de 
cei mai buni, mai curajoşi şi mai demni 
oameni, de a fi parte a Forţelor Navale 
Române.
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Aspirant Dora-Elena SIMION
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Luna august se află sub auspiciul 
marinei, oraşele-port - fie că se află 
la mare, de-a lungul Dunării sau 
ne referim la căpităniile situate pe 
râuri – având o culoare aparte în 
această perioadă. Navele, indiferent 
de caracteristicile pe care le au, de 
misiunile pe care le pot îndeplini şi 
de faima şi „biografia” dobândită 
de-a lungul timpului, conturează 
o lume aparte, în care pământul 
se metamorfozează în punte, iar 
marinarii – piesa importantă din 
acest binom - sunt cei care fac să 
funcţioneze fiecare angrenaj vopsit 
în gri. Perioada premergătoare Zilei  
Marinei este animată de navele 
care sunt deschise vizitatorilor, de 
armamentul scos la înaintare, iar 
trupele speciale reprezintă puncte 
de maxim interes, în special pentru 
cei mici; au loc lansări de carte şi 
prezentări de proiecte – noutăţi în 
materie de tehnică navală. Muzica 
militară ne încântă cu fiecare ocazie 
şi transformă orice moment într-un 
adevărat show. Porturile militare 
freamătă dar, parcă oraşele-port, 
în întregul lor, iau parte la această 
sărbătoare.

BUN CART ÎNAINTE!
De Ziua Marinei marinarii îşi dedică 

energia, priceperea şi îşi canalizează 
eforturile pentru a îndeplini o misiune 
specială. Specialul din aceasta zi 
constă tocmai în necesitatea de a 
le arăta celor care iubesc marea, şi 
nu numai, tot ce avem noi mai bun 
şi o mică parte din „viaţa la navă”. 
Iar sărbătoarea marinarilor devine, 
de fapt, sărbătoarea celor care se 
bucură din tot sufletul de dansul 
bastimentelor serioase, de emoţia 
„împrăştiată” de tragerile efectuate de 
la bordul navelor aflate pe mare, de 
frumuseţea zborurilor executate de 
elicopterele Forţelor Navale Române, 
de simbioza perfectă dintre infanteriştii 
marini, scafandrii şi tehnica deservită. 
Orice pas spre o zi de 15 august 
memorabilă este foarte important şi 
incumbă un volum de muncă ce nu 
este deloc de neglijat. Fiecare aspect, 
fiecare moment, fiecare manevră sunt 
atent gândite şi concepute pentru 
a crea cel mai bun efect astfel încât 
publicul să se bucure de spectacol şi 
să ne cunoască mai bine.

Viaţa la bordul unei nave 
înmănunchiază, pe lângă plăcerea 
de a executa misiuni pe mare, 
sentimentul de libertate oferit de 
imaginea orizontului la aproximativ 
13 mile depărtare, sacrificii şi 
responsabilităţi. Marinăria este o 
profesie vocaţională care necesită 
pasiune, mult timp dedicat navei şi 
implică o responsabilitate uriaşă. 
Marinarii se dezvoltă profesional şi îşi 
definesc personalitatea în consens cu 
mediul marin şi cu greutăţile pe care 
acesta le are de „oferit”; ei îşi lasă o 
părticică din suflet la bordul fiecărei 
nave spre care viaţa le îndreaptă 
paşii. Comuniunea creată între mediu 
– mare, actori – marinari şi platoul de 
filmare – navele, are ca rezultat un film 
mult îndrăgit în spatele căruia doar 
măiestria marinăriei şi arta navigaţiei 
sunt cele care ambalează totul într-o 
frumoasă imagine. Iar sentimentul 
justificat de mândrie este prezent în 
această zi de sărbătoare.

Ziua Marinei este momentul în 
care cei care nu aparţin marii familii 
a marinarilor pot afla anumite aspecte 
privitoare le ceea ce înseamnă 

marinăria şi întregul ei sistem 
de atribute şi valori. Această zi a 
devenit, poate, exponentul unui an 
de muncă şi înglobează o încărcătură 
emoţională semnificativă. Marinarii 
sunt oameni speciali, acest lucru 
fiind atestat de profesionalismul de 
care dau dovadă şi de scara de valori 
morale incontestabile pe care o au. 
În aceşti patru ani petrecuţi ca şi 
student militar al Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân”, am cunoscut 
o serie de oameni deosebiţi care 
mi-au marcat atât parcursul, cât şi 
maniera în care am ajuns să privesc 
lucrurile. Am învăţat de pe băncile 
şcolii că marinăria nu este o profesie 
individualistă, ci este o muncă de 
echipă şi că echipajul este foarte 
important pentru reuşita oricărei 
misiuni.

„La mulţi ani de Ziua Marinei!” 
Această urare este adresată tuturor 
celor care privesc spectacolul realizat 
de şi cu nave pe 15 august, eternilor 
îndrăgostiţi de mare. Dar, acest „La 
mulţi ani!” este adresat, în special, 
marinarilor din cadrul Forţelor Navale 
Române care duc fiecare misiune 
la bun sfârşit, indiferent de natura 
acesteia.

Sper ca Ziua Marinei din anul 
de graţie 2016 să aducă un farmec 
aparte Constanţei şi tuturor oraşelor 
în care se sărbătoreşte şi în care 
există cultura marinăriei. 

BUN CART ÎNAINTE, tuturor 
marinarilor!

www.fortele-navale.ro
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În ţara noastră, Maica Domnului a 
fost adoptată ca ocrotitoare a Marinei 
Române încă de la începutul secolului 
al XIX-lea, odată cu alegerea sa ca patron 
al navigatorilor români. Ulterior, aceas-
tă opţiune a fost întărită prin diferite ac-
ţiuni şi acte de adâncă trăire spirituală 
şi duhovnicească. 

Prin adresa cu nr. 6082 din 6 au-
gust 1902, Cristea Georgescu, primarul 
Cons tanţei, din dorinţa de a atrage cât 
mai mulţi turişti pe litoral, se adresa pri-
marilor comunelor urbane reşedinţe de 
judeţ din toată ţara, atenţionându-i asu-
pra semnificaţiei acestei sărbători: „Cu 
ocazia serbării zilei de 15 august a.c. - 
Sfânta Maria -, patroana Marinei, vor 
avea loc în apele Constanţei şi pe uscat 
nişte serbări demne de văzut precum 
regate, alergări, serate veneţiene, mare 
bal pe apă, bărci alegorice, descope rirea 
Americii, naufragiul Meduzei, corabia Ar-
gonauţilor şi altele”. 

Astfel, la 15 august 1902, Ziua Ma-
rinei a fost marcată la bordul crucişă-
torului Elisabeta printr-un Te-Deum la 
care a luat parte şi ministrul de Război 
Dimitrie A. Sturdza, urmat, în după-
amiaza şi seara aceleiaşi zile, de un ban-
chet şi serbarea marinărească propriu-
zisă, dată în folosul Palatului Invalizilor. 

Deşi în Marina Militară această zi s-a 
serbat cu siguranţă şi înainte de 1902, 
întrucât în documentele de arhivă se vor-
beşte de un precedent - chiar dacă nu a 

fost identificat încă un Decret sau o dată 
de referinţă oficială pentru această sărbă-
toare - 1902 rămâne, cronologic vorbind, 
anul consacrării Zilei Marinei ca sărbătoa-
re a Marinei şi a oraşului Cons tanţa, fapt 
care certifică aniversarea a 114 ani de tra-
diţie şi nu doar a unei simple sărbători a 
breslei marinarilor.

Ziua Marinei s-a serbat an de an în por-
turile maritime şi fluviale şi pe unele ape 
interioare cu concursul autorităţilor locale, 
al Marinei Militare şi Civile, sub patronajul 

Comandor dr. Marian MOŞNEAGU
Serviciul Istoric al Armatei

În ţara noastră Maica Domnului a

Constanţa, Ziua Marinei Române.

Casei Regale a României, Societăţii Mari-
narilor „Regina Elisabeta” a Marinarilor Ci-
vili din Constanţa şi Ligii Navale Române. 

În anul 1911, evenimentul a fost orga-
nizat de Societatea Marinarilor „Regina 
Elisabeta”. Manifestările au fost deschise 
pe 14 august, zi în care s-au desfăşurat 
la Constanţa cursele de bărci cu vele şi 
rame, militare şi civile. Premiile au fost 
asigurate de domnul Heitz, antreprenorul 
Cazinoului comunal şi de către compania 
dramatică „Davila”. Programul a continuat 
cu o excursie pe mare cu vaporul Împăra-
tul Traian şi cu o serată veneţiană. Aceas-
ta a constat din focuri de artificii, serenade 
de mandolină şi ghitară în gondolă, coruri, 
dansul mateloţilor şi dansuri naţionale pe 
un ponton luminat a giorno, apariţia de 
monştri marini şi bărci alegorice, defilarea 
emblemei societăţii, apărarea unei cetăţi 
aflate la coastă, corabia naufragiată, mare 
bombardament naval între o galeră geno-
veză şi un torpilor, carnavalul bărcilor re-
morcate ş.a.

Serbarea propriu-zisă, de a doua zi, 
a cuprins manevra de salvare a unui vas 
naufragiat, scafandri la lucru în apă şi la 
suprafaţă, sărituri cu bicicletele în mare, 
cavaleria nautică şi „alergări” de cai pe 
mare, „mersul” pe catarg orizontal şi ver-
tical cu premii, curse după raţe, curse în 
adâncime pentru scoaterea de pe fundul 
mării a diferite obiecte fără folosirea unui 
costum de scafandru, curse de înot şi din 
nou, excursie cu vaporul Împăratul Traian.

La 15 august 1918, la Chilia Veche 
s-au organizat serbări nautice în folosul 
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Constanţa, Ziua Marinei Române. 
Jocuri marinăreşti în Portul turistic Tomis.

Mangalia, Ziua Marinei Române. 
Concurs de tras la rame!

Constanţa, Ziua Marinei Române. 
Concurs de tras la rame în Portul turistic Tomis!

www.fortele-navale.ro

orfanilor de război. Acestea au constat 
din concursuri de bărci de monitoare cu 
rame, bărci de baraj, bărci de vedete, lotci 
pescăreşti. În partea a doua au avut loc 
jocuri marinăreşti la uscat: Care-i mai tare 
(trasul la parâmă), curse în saci, curse de 
alergări câte doi legaţi de picior, lupta pe 
şcondru, ghiordelul magic, lupta cavaleri-
lor de Malta şi gimnastică. În partea a treia 
s-au desfăşurat curse de înot şi sărituri în 
apă, catargul orizontal cu purcel, goana şi 
vânătoarea de raţe şi explozia unei torpile. 

În anul 1924, semnalul începerii ser-
bărilor mării a constat în trei lovituri de 
tun, urmate de curse de bărci militare şi 
de lotci de pescari cu câte trei, două şi o 
ramă, salturi în apă, watter-polo, exerciţii 
de scafandrieri, exerciţii de trapez, curse 
de bărci fără rame, curse de înot, tobogan, 
vânătoare de raţe şi explozii de mine ma-
rine, întreceri la sfârşitul cărora, la bordul 
bricului Mircea, amiralul Vasile Şcodrea a 
împărţit premii.

La 15 august 1928, în prezenţa mem-
brilor Casei Regale, cu prilejul festivităţilor 
ocazionate de serbarea patronului Marinei 
Române, au fost botezate cele patru hidro-
avioane „Savoia”, sosite la Constanţa cu 
câteva zile înainte, yachtul Isprava al prin-
cipesei Ileana şi cuterul Domniţa Ileana al 
Yacht Clubului Regal Român. Concursuri-
le nautice şi de nataţie au fost recompen-
sate cu Cupele „Principele Nicolae”, „Regi-
na Maria” şi „Principesa Ileana”. La aceste 
competiţii, care au adăugat probe noi pre-
cum regate, sărituri de la trambulină, înot, 
jocuri şi surprize marinăreşti gen Balena 

Mării Negre, Lebăda care face ouă, Flota 
lui Ramolitus, Zâna Mării etc., a participat 
şi echipajul bricului polonez Lwow.

Prima oficializare a Zilei Marinei a 
fost realizată în urmă cu opt decenii, prin 
Decretul nr. 1343 din 17 aprilie 1931, pu-
blicat în „Monitorul Oficial” nr. 108 din 12 
mai 1931, p. 4411, prin care Carol al II-lea 
decreta faptul că Marina îşi va serba ziua-
patron la Sfânta Maria – Adormirea Maicii 
Domnului (15 august).

În anul 1933, între concursurile specifi-
ce Zilei Marinei au figurat cursa de bărci cu 
8 rame, ştafetă de înot, curse de balenie-
re, curse de care romane, alergări cu bărci 
fără rame, curse de lotci, cursa înotătorilor 
fond, hidroglisoare, tragerea cu parâma 
între două bărci, cai marini, sărituri de pe 
platformă, curse de bărci cu ofiţeri. După 
amiază, au urmat alte surprize: jocuri pe 
gabară, şcondru cu purcei, goana după 
raţe, torpile submarine, lupta cu prăjina şi 
explozia unei mine.

Aşezată la loc de cinste între datinile 
neamului, Ziua Marinei a continuat să fas-
cineze opinia publică şi oaspeţii de onoare 
ai marinarilor români. Printre aceştia s-a 
numărat, la 15 august 1935, şi un grup de 
membri ai Ligii Navale Poloneze care au 
oferit Majestăţii Sale Regelui Carol al II-lea 
şi primarului Constanţei, Horia P. Grigores-
cu, medalia de bronz a Ligii, o hartă a ca-
nalului proiectat să unească Marea Baltică 
cu Marea Neagră şi o frumoasă cupă cu 
apă din Marea Neagră, simbol al înfrăţirii 
celor două mări.

În anul următor, cu acelaşi fericit prilej, 
M.S. Regele Carol al II-lea a hotărât ca 
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unica şcoală pentru toţi marinarii români 
să se numească Şcoala Navală a Majestă-
ţii Sale Mircea şi a creat „Medalia Mariti-
mă”, transformată în anul 1938 în „Virtu-
tea Maritimă”. De asemenea, la 15 august 
1936 în cadrul festiv al serbărilor nautice 
a fost botezat primul submarin românesc, 
Delfinul.

La 15 august 1937, pentru prima dată 
în istoria Marinei Militare Române, Fran-
ţa a trimis la Constanţa contratorpilorul 
Vauban, pentru a o reprezenta la serbările 
Zilei Marinei. În acel an, Federaţia Româ-
nă de Sporturi Nautice a organizat prima 
caravană nautică din România, sub nu-
mele „Caravana Marele Voievod Mihai”, la 
care au luat parte toate asociaţiile sportive 
nautice civile şi militare din ţară. Caravana 
a plecat din Giurgiu în ziua de 5 iulie şi a 
ajuns, după 12 etape, la Constanţa, după 
ce a trecut prin Olteniţa, Turtucaia, Silistra, 
Rasova, Brăila, Măcin, Galaţi şi Tulcea.

În anul 1938, din cauza decesului 
Reginei Maria a României, survenit la 
18 iulie, Ziua Marinei a fost serbată la 
8 septembrie - Sfânta Maria Mică. 

La 15 august 1940, pe lângă pome-
nirea în toate bisericile, Liga Navală a or-
ganizat în Bucureşti un serviciu special la 
biserica „Sf. Spiridon”, la care au luat parte 
comitetul, membrii şi membrele ligii aflaţi în 
Capitală, precum şi cei care s-au simţit le-
gaţi sufleteşte de Marina şi marinarii noştri.

În timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial, Ziua Marinei s-a serbat într-un 
cadru sobru, de reculegere şi preamărire 
a eroilor marinari. 

La 15 august 1943, Ziua Marinei a fost 
sărbătorită atât în Capitală, cât şi în restul 
ţării cu aceeaşi demnitate şi mândrie. În 
toate ziarele au apărut articole închinate 
Marinei şi marinarilor noştri, iar la Radio 
s-a prezentat un program bogat, constând 
din cuvântări, muzică şi recitări ocazionale. 

În provincie, serbarea s-a desfăşurat 
în chip înălţător, cu concursul autorităţilor 
locale la Arad, Avdarma (Tighina), Brăila, 
Calafat, Călăraşi, Giurgiu, Hârşova, Iaşi, 
Ismail, Lehliu (Ialomiţa), Mangalia, Ostrov, 
Piatra Neamţ, Târgu Ocna, Turnu Severin, 
Craiova, Tulcea, Vâlcov. La Cetatea Albă 
s-a organizat o excursie la Cimitirul Eroilor 
din vecinătate.

La Constanţa, Ziua Marinei a fost ser-
bată într-un cadru de sobrietate, la bordul 
unuia dintre distrugătoarele româneşti, 
în prezenţa generalilor Constantin Pan-
tazi, ministrul Apărării Naţionale, Nicolae 
Şova, ministru subsecretar de stat al Ma-
rinei şi Creţulescu, precum şi a comando-
rilor Horia Macellariu şi Nicolae Bardescu, 
căpitan-comandorilor N.N. Voinescu şi 
C. Niculescu, locotenent-comandorului 
Florian Bujoreanu, coloneilor Alexandru 
Ignătescu, prefectul judeţului şi Nicolae 
Oprescu, primarul Constanţei, precum şi a 
delegaţiilor de marinari germani, în frunte 

cu comandorul Heinz Kinderlein şi a unei 
delegaţii italiane, sub comanda căpitanului 
Boicolo. 

La 15 august 1945, în Capitală pro-
gramul a fost destul de bogat, începând cu 
deschiderea unei reuşite expoziţii marină-
reşti în aula localului Ministerului Marinei 
- unde şi Liga Navală Română a avut un 
stand - intens vizitată de publicul bucu-
reştean. La ora 11.00, s-a oficiat serviciul 
divin pe malul lacului Herăstrău, în pre-
zenţa membrilor guvernului şi ai Comisiei 
Interaliate de Control, urmat de cuvântări, 
decorarea cu „Virtutea Maritimă” şi com-
petiţii nautice. După amiază au avut loc 
concursuri de înot şi sărituri, polo pe apă 
şi concursuri de giguri şi caiace. Seara 
s-a încheiat cu o sărbătoare veneţiană, cu 
bărci cu lampioane şi focuri de artificii. 

La Constanţa, Ziua Marinei a fost săr-
bătorită printr-un Te-Deum care a avut loc 
la Capela Militară, în prezenţa autorităţilor 
civile şi militare, în frunte cu Victor Duşa, 
prefectul judeţului Constanţa şi generalul 
Dima, comandantul militar al Dobrogei. În 
provincie, pe lângă serviciul divin oficiat de 
la cel mai umil sat până la capitalele de 
judeţ, au avut loc şi manifestări acvatice 
la Calafat, Craiova, Sinteşti-Ilfov, Slatina, 
Târgu Ocna, Tulcea, Drencova, Brăila, 
Turnu Severin şi Orşova.

Manifestările organizate în perioada 
1948-1953 au fost subminate de opţiunea 
autorităţilor de a serba Ziua Flotei Maritime 
a U.R.S.S. Prin Decretul nr. 309/1953 a 
fost instituită Ziua Marinei Militare a R.P.R. 
ca sărbătoare militară şi populară: „În sco-
pul manifestării dragostei şi ataşamentului 
militarilor Forţelor Armate ale Republicii 
Populare Române şi maselor largi popu-
lare faţă de… Marina Militară a R.P.R., … 
care se sărbătoreşte în fiecare an în prima 
duminică a lunii august”. Astfel, la 1 august 
1954 s-a serbat pentru prima dată în Re-
publica Populară Română Ziua Forţelor 
Maritime Militare, conform Decretului Pre-
zidiului Marii Adunări Naţionale nr. 309 din 
29 august 1953 (în prima duminică a lunii 
august). Ziua Marinei a fost legiferată ulte-
rior şi prin Decretul Prezidiului Marii Adu-
nări Naţionale nr. 203 din 14 iunie 1960. 

În 1955, la propunerea Comanda-
mentului Forţelor Maritime Militare, au fost 
editate de către Direcţia Superioară Politi-
că a Armatei o serie de materiale promoţi-
onale, precum afişe, panouri, lozinci, cărţi 
poştale, iar prin grija Ministerului Industriei 
Alimentare, au fost fabricate ţigările „MA-
RINAR”!

În anul 1959, zeci de bărci şi şalupe, re-
prezentând diferite aspecte din activitatea 
marinarilor, muncitorilor portuari şi pescari-
lor au defilat prin faţa navei-comandant. O 
şalupă militară a remorcat un desant mari-
tim: o plută pneumatică cu mitralieră, apoi 
un întreg detaşament de marinari înarmaţi, 
încinşi cu plute de salvare. În urma lor, un 

Tulcea, Ziua Marinei Române.
Nave fluviale aflate în dispozitivul de staţionare la ancoră.

15 august 1997, Constanţa, Ziua Marinei Române. 
Pregătirea pentru lansarea  ancorelor de flori în mare 

de la bordul vedetelor rapide pe aripi portante. 

Mangalia, Ziua Marinei Române. Sosirea Zeului Neptun 
la festivităţile organizate de Ziua Marinei.

15 august 1990, Mangalia, Ziua Marinei Române. 
Echipajele dragoarelor de radă 7,8 şi 9 la front!

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, 
aflată la Mănăstirea Dintr-un Lemn.

25

ponton a purtat corul şi orchestra echipei 
artistice ostăşeşti „Albatrosul”.

După parada ambarcaţiunilor, o trom-
petă a vestit sosirea lui Neptun, zeul mă-
rilor, care, călare pe tradiţionala balenă, 
a trecut în revistă navele. Neptun a fost 
primit cu mult fast la bordul navei-bază 
sportive, unde s-a instalat confortabil într-
un tron îmbrăcat în catifea roşie şi a dat 
încuviinţarea începerii serbării nautice: pa-
rada ambarcaţiunilor, defilarea înotătorilor, 
concursuri de bărci şi de înot, sărituri de 
pe trambulină, celebrele sărituri comice, 
turnirul bărcilor, în care luptătorii înarmaţi 
cu suliţe şi scuturi s-au străduit să-şi arun-
ce în apă inamicii, purcelul la şcondru şi 
vânătoarea de raţe.

Seara, spectacolul a continuat pe fale-
ză cu jocuri de artificii, carnavalul bărcilor 
şi retragerea cu torţe, care a încheiat Ziua 
Marinei R.P.R.

Din anii ’60, Ziua Marinei a fost intens 
politizată, manifestările fiind coordonate 
de organele de partid şi având un pronun-
ţat caracter propagandistic. Acestea inclu-
deau conferinţe despre semnificaţia Zilei 
Marinei, susţinute de către ofiţeri şi propa-
gandişti în întreprinderi şi în garnizoanele 
de marină, înmânarea de către delegaţi-
ile de marinari a unor machete de nave, 
în adunări festive organizate la Palatele 
Pionierilor, adunări publice şi întâlniri ale 
marinarilor cu pionieri şi utemişti fruntaşi 
în producţie, organizarea vizitării de către 
aceştia a navelor-şcoală Mircea şi Liberta-
tea şi ieşiri pe mare cu acestea. 

Odată cu ingerinţa organelor politice 
în orchestrarea acestor manifestări, sem-
nificaţia creştină a sărbătorii marinarilor 
români a fost substituită cu cea mitologi-
că. Astfel, participarea zeului Neptun, în 
calitate de patron al întrecerilor şi jocurilor 
marinăreşti, a devenit o constantă a pro-
gramelor serbărilor tradiţionale organizate 
cu prilejul Zilei Marinei.

Din anul 1970, la Constanţa s-au or-
ganizat, timp de două săptămâni, „Serbă-
rile Mării”, care culminau cu Ziua Marinei. 
Concursul de graţie şi frumuseţe ,,Miss 
Litoral” era una din atracţiile tineretului 
şi nu numai. Programul s-a diversificat 
şi au apărut probe noi, precum desantul 
infanteriştilor marini, turnirul bărcilor, şta-
feta nautică, parada ambarcaţiunilor ale-
gorice, salturile din elicopter, schi nautic, 
platforme alegorice cu scene din pregăti-
rea pe specialităţi a marinarilor, acrobaţii 
aeriene, platforme cu aparate şi numere 
de gimnastică, înscrierea pe apă de către 
înotători a iniţialelor partidului şi ale ţării 
(P.C.R., R.S.R.) sau cifre aniversare ale 
unor evenimente politice, carnavalul nau-
tic al măştilor etc. Lor li s-au adăugat Bote-
zul la Ecuator, Pescarul amator, Comoara 
piraţilor, demonstraţii ale navelor de stins 
incendii ş.a.

1942, Constanþa, Ziua Marinei Române.

15 august 2012, Constanţa, Ziua Marinei Române. 
Lansarea capcanelor termice de către elicopterul IAR 330 

Puma Naval.
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13 august 2009, Constanţa. Elicopterul Puma Naval 
pe timpul repetiţiei generale pentru Ziua Marinei Române.
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27 mai 2014, Nava Şcoală Mircea, Marea Neagră.
Parada navală la finalul SCF Black Sea Tall Ships Regatta.

15 august 2015, Ziua Marinei, Portul Sulina.
Ridicarea marelui pavoaz la bordul vedetelor fluviale.

După Revoluţia din decembrie 1989, 
Marina Română a reluat tradiţia sărbători-
rii zilei sale la 15 august. În anul 1990, s-a 
revenit la tradiţia serbării Zilei Marinei Ro-
mâne la 15 august, sărbătoarea fiind cu-
noscută, din anul 1999, şi ca Ziua Marinei 
şi a Lucrătorului Portuar. Din anul 1990, 
organizatorii, atât la Constanţa, cât şi în 
celelalte oraşe-porturi maritime şi fluviale, 
au reintrodus în programele serbărilor ele-
mente tradiţionale cât şi probe noi, în con-
sens cu specificul local şi preferinţele pu-
blicului spectator al noului mileniu. Astfel, 
printre elementele de noutate se numără 
aterizarea paraşutiştilor la punct fix, lansa-
rea scafandrilor de luptă de pe vedete şi 
din elicopter, recuperarea unui scafandru 
aflat în dificultate, executarea unui desant 
de către infanteriştii marini, respingerea 
atacului aerian asupra navelor de suprafa-
ţă, lansări de torpile, demonstraţii de lupte 
şi carate şi nu în ultimul rând, atractivul 
spectacol al fanfarei militare, cu french 
cancan şi majorete.

La Constanţa, manifestările au avut loc 
atât pe terasa Comandamentului Marinei 
Militare/Statului Major al Forţelor Navale, 
respectiv Comandamentul Operaţional 
Naval (Comandamentul Flotei de astăzi), 
cât şi pe platforma portuară, în perimetrul 
danei de pasagere şi a Farului „Carol I”.

Prin Legea nr. 202 din 21 octom-
brie 2008, publicată în „Monitorul Oficial” 
nr. 728 din 28 octombrie 2008, Adormirea 
Maicii Domnului a fost desemnată sărbă-
toare naţională, Ziua Marinei Române de-
venind astfel moment de înălţare spirituală 
şi de preamărire a jertfei eroilor apelor, 
motiv de etalare a frumoaselor tradiţii ma-
rinăreşti şi prilej de reafirmare a potenţia-
lului combativ şi a capabilităţilor operaţio-
nale ale Forţelor Navale Române.

An de an, Statul Major al Forţelor Na-
vale, împreună cu Autoritatea Navală Ro-
mână, Compania Naţională Administraţia 
Porturilor Maritime S.A. Constanţa nava-
le, companiile de navigaţie particulare, 
Liga Navală Română şi alţi parteneri de 
pe paltforma portuară oferă publicului şi 
oaspeţilor litoralului românesc o suită de 
manifestări tradiţionale care culminează, 
la 15 august, cu regalul Zilei Marinei Ro-
mâne, sărbătoare centenară de care se 
bucură, alături de slujitorii apelor, românii 
de pretutindeni.

Ziua Marinei a oferit, întotdeauna, un 
adevărat regal scenic, alcătuit atât din mo-
mente sobre, cât şi din momente pitoreşti, 
specifice vieţii şi tradiţiilor noastre marină-
reşti.

La regalul de Ziua Marinei 2016, Forţe-
le Navale Române se prezintă ca o struc-
tură modernă, capabilă să acţioneze pe 
uscat, pe mare, în aer şi sub apă, cu ca-
pacităţi de proiecţie în afara Mării Negre, 
un instrument important al statului român 
adaptat noilor situaţii geopolitice.

www.fortele-navale.ro
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„Sacrificiul impune respect”, aşa 
s-a numit campania derulată de 
Ministerul Apărării Naţionale în anul 
2015, pentru a cinsti sacrificiul făcut 
de veteranii de război şi pentru a 
creşte coeziunea socială în jurul unui 
proiect care vizează respectul pentru 
valori fundamentale ale statului şi ale 
Armatei României, profesia militară; o 
campanie care continuă şi astăzi.

În povestea noastră nu este vorba 
despre sacrificiul veteranilor de război, 
ci despre alţi „veterani”, pasionaţi de 
mare şi de un alt fel de a te sacrifica 
pentru valorile în care crezi şi pentru 
sistemul din care faci parte şi despre 
respectul pe care îl acorzi profesiei.

Marina este un cadru propice 
pasiunii; al pasiunii pentru navigaţie, 
pentru nemărginirea întinderilor albas-
tre, pentru zbumuciul valurilor, pentru 
liniştea pe care ţi-o poate oferi un 
răsărit de soare pe mare sau poate, 
pentru câte puţin din fiecare.

Fără îndoială luna iulie 2016, este 
vârful de misiuni externe executate de 
Forţele Navale în acest an; un an în 
care contextul de securitate regional îl 
face departe de a fi liniştit sau simplu.

Ce te faci dacă îţi desfăşori 
activitatea la bordul unei nave militare 
şi ţi-ai programat căsătoria în luna 
iulie? Cum îmbini cele două faţete ale 
vieţii, personală şi profesională? Ce te 
faci dacă nava pe care eşti încadrat 
este nominalizată să participe la două 
exerciţii succesive, în perioade deloc 
favorabile ţie?

Răspunsul l-am aflat luni 18 iulie, 
la bordul fregatei Mărăşeşti. El,  loco -
tenent Andrei Pavăl, născut pe 
meleagurile lui Ştefan cel Mare, 
absolvent al Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân“, specializarea 
Navi gaţie, Hidrografie şi Echipamente 
Navale, promoţia 2011, încadrat la 
Serviciul de Luptă operaţii  pe fregata 
Mărăşeşti (111). Ea, locotenent 
Nicoleta Pavăl, fostă Diaconescu, 
din Constanţa, absol ventă a aceleiaşi 
instituţii de învăţământ de marină, 
în anul 2012 şi ocupând funcţia de 
comandant Serviciul de Luptă operaţii 
la Nava de Sprijin Acţiuni Maritime 
Constanţa (281). Doi tineri frumoşi care 
s-au cunoscut în anul 2009, în timpul 
facultăţii; i-au unit multe lucruri printre 
care şi pasiunea pentru mare. După 
mai bine de 5 ani de la acel moment, 
Andrei i-a făcut cadou de ziua ei un 
inel de logodnă; a primit în schimb, 

Sacrificiul impune respect

În misiune ... la 2 zile după nuntă!

un mare DA, la cererea în căsătorie. 
Au decis să-şi unească destinele 
sâmbătă 16 iulie 2016; când şi-au 
planificat nunta, undeva la începutul 
anului 2015, au făcut abstracţie de 
locul de muncă şi de posibilitatea de 
a fi implicaţi în activităţi. La momentul 
special din viaţa lor, i-au avut alături de 
ei pe mulţi dintre superiorii, colegii şi 
subordonaţii de pe fregata Mărăşeşti 
şi NSAM Constanţa, pentru că fac 
parte din aceste echipaje, iar echipajul 
pentru marinari este ceva sacru. Dar, 
cum lucrurile la marină sunt dinamice, 
nava pe care Andrei lucrează trebuia 
să participe la misiuni pe mare. Şi 
astfel, la două zile după nuntă, luni, 
18 iulie, când ecourile petrecerii - 
un moment deosebit pentru fiecare 
dintre noi - nu s-au estompat, când 
emoţiile se risipeau încă asemeni 
ceţii groase într-o dimineaţă pe malul 
mării, i-am găsit pe cei doi nu acasă, 
pregătindu-se de luna de miere, ci la 
bordul fregatei Mărăşeşti, plecând 
la exerciţiile SEA SHIELD 16 şi SEA 
BREEZE 16, adică trei săptămâni pe 
mare, renunţând la intimitatea lunii 
de miere pentru datoria de ofiţer de 
marină. 

Obosiţi, fericiţi, joviali, îndrăgostiţi 
unul de celălalt, dar şi de marină; 
aşa i-am descoperit la bordul navei. 
Locotenent Andrei Pavăl: „A fost 
foarte bine (nunta, n.n.), obositor, dar 
acum suntem pe mare; ne pregătim să 
terminăm ultimele detalii de planificare 

Căpitan-comandor 
ing. Mihai EGOROV

„Sacrificiul impune respect”, a

ale exerciţiului, să ne apucăm de treabă 
pe mare şi să ne executăm misiunea 
aşa cum trebuie”.  Locotenent Nicoleta 
Pavăl: „Am pornit într-o nouă misiune 
atât în viaţă cât şi pe plan profesional; 
este al doilea an în care se desfăşoară 
exerciţiul SEA SHIELD şi de data 
asta suntem împreună pe navă. Am 
considerat primordiale aceste misiuni, 
SEA SHIELD şi SEA BREEZE şi 
urmează să ne petrecem luna de miere 
după această perioadă. Pasul cel mai 
important l-am făcut pe data de 16 
iulie, avem timp şi de luna de miere 
apoi”. Locotenent Andrei Pavăl: „[…] 
Nu oricine îşi poate petrece luna de 
miere la bordul navei amiral a Forţelor 
Navale, la bordul fregatei «Mărăşeşti»”.

Ar fi putut poate să nu fie la bordul 
navei, să se „îmbolnăvească” fictiv, să 
găsească scuze pentru a nu fi pe mare 
şi cu siguranţă n-ar fi fost judecaţi 
atât de aspru şi ar fi fost înţeleşi. Dar 
nu, cei doi tineri ofiţeri de marină, au 
ales să-şi facă datoria, au ales să 
nu trişeze, să nu-şi dezamăgească 
colegii din echipaj, au ales să fie ofiţeri 
de marină, înainte de a fi o familie de 
tineri căsătoriţi... în luna de miere. Câţi 
în locul lor ar fi făcut acest sacrificiu, 
pentru că este vorba de un sacrificiu 
personal, de o renunţare la sine în 
favoarea profesiei? 

Marinarii ştiu însă că astfel de 
momente pot apărea în viaţa lor, când 
trebuie să renunţe la a fi lângă familie, 
iată în luna de miere, poate la naşterea 
unui copil, poate când acesta face 
primii paşi, sau când păşeşte sfios pe 
porţile şcolii. Şi chiar dacă familia este 
punctul de plecare şi de întoarcere al 
celor care au ales cariera de marinar 
militar, ei ştiu că nava şi echipajul 
sunt a doua lor familie, sau poate nu 
de puţine ori, raportându-ne la timpul 
petrecut în mijlocul lor, chiar prima. 
În misiuni, departe de casă, marinarii 
români slujesc ţara, purtând în suflet 
respectul, devotamentul şi credinţa 
faţă de istoria acestui neam.

Poate că soţii Pavăl, n-au făcut 
nimic deosebit, făcându-şi doar dato-
ria. Dar, ne-au dat o lecţie despre 
datorie, despre onoare, despre res-
pectul pentru munca lor şi pentru 
colegii din echipaj, ne-au prezentat 
o altă valenţă a sintagmei, „Onoare 
şi patrie”, care se regăseşte pe orice 
navă. Şi au reuşit să mai facă ceva:
să-şi câştige respectul colegilor, al 
camarazilor, renunţând la ei, în favoa-
rea lor, a echipajului, a navei şi a 
meseriei alese.

Sacrificiul merită respect!
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 14 octombrie 2015, Marea Neagră.
Antrenamente pe mare ale fregatei Regina Maria cu nave 
ale statelor NATO şi PfP.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

 10 mai 2016, Mangalia. 
Aspect din timpul cursului de scafandri de luptă.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

 15 septembrie 2015, Braţul Sfântu Gheorghe, 
Raionul Mahmudia. 
Asaltul companiei de infanterie pe bărci, la exerciţiul HISTRIA 15.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

 9 decembrie 2015, fregata Regina Maria, Marea Neagră. 
Antrenament de inserţie la bordul unei nave.

Foto: Cristian VLĂSCEANU
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 11 noiembrie 2015, fregata Regina Maria, Marea Neagră. 
Instantaneu din centrul de conducere 
a luptei de pe fregata Regina Maria.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

 4 noiembrie 2015, Poligonul Sfântu Gheorghe. 
Tragere cu tunul calibru 100 mm, de la bordul 
monitorului Lascăr Catargiu (47).

Foto: Cristian VLĂSCEANU

 15 august 2015, Constanţa, Ziua Marinei Române. 
Elicopterul IAR 330 Puma Naval cu sistemul de lansare torpile 

uşoare antisubmarin, la bord.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

 11 noiembrie 2015, 
fregata Regina Maria, Marea Neagră. 

Elicopterul Puma Naval operând 
de la bordul fregatei Regina Maria.

Foto: Cristian VLĂSCEANU
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 8 iulie 2015, portul Varna, 
Marea Neagră. 
Dragorul maritim 
Sublocotenent Alexandru Axente (30) 
la exerciţiul BREEZE 15.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

 8 iunie 2015, 
Portul militar 
Constanţa. 
Remorcherul 
Voinicul (104), 
după festivitatea 
de intrare în 
serviciul Forţelor 
Navale Române.

Foto: Cristian 
VLĂSCEANU

 24 mai 2016, Chilia. 
Vedeta blindată Opanez (177) 
acostată în portul Chilia Veche 
în cadrul campaniei 
„Bucuria copilăriei în marş la Chilia”.

Foto: Ionuþ FELEA

 25 mai 2016, 
Chilia. 

Studentele 
de anul IV din 

Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân”, 
aducând o bucurie 

copiilor de la 
grădiniţa din Chilia.

Foto: Ionuþ FELEA
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13 august 2015, Constanţa, Marea Neagră.13 august 2015, Constanţa, Marea Neagră.  
Aspect din timpul repetiţiei generale organizate în cadrul Aspect din timpul repetiţiei generale organizate în cadrul 
exerciţiului „Forţele Navale Române 15”.exerciţiului „Forţele Navale Române 15”.

Foto: Cristian VLĂSCEANUFoto: Cristian VLĂSCEANU

Fregata Regina Maria 
la finalul exerciþiului 
bilateral naval 
cu distrugătorul 
HMS Duncan 
(noiembrie 2015).

Foto: 
Cristian VLĂSCEANU
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Fregata Regina Maria 
desfăºurând exerciþii 
de antrenament 
în Marea Neagră 
cu nave din Turcia, 
Ucraina ºi SUA 
(decembrie 2015).

Foto: 
Cristian 
VLĂSCEANU
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 4 ianuarie 2016, Faleza Constanţa.
Peisaj de iarnă la malul mării.

Foto: Ovidiu OPREA

 23 mai 2016, fregata Regina Maria, 
Marea Neagră. 
Antrenament de inserţie a scafandrilor 
la bordul fregatei Regina Maria.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Ochiul Flotei

 5 noiembrie 2015, Poligonul Sfântu Gheorghe. 
„Porţi Deschise“ pe monitorul Lascăr Catargiu 
pentru copiii din Sfântu Gheorghe, 
la finalul exerciţiilor de tragere.

Foto: Cristian VLĂSCEANU
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 29 martie 2015, 
Poligonul temporar Peceneaga. 

S-a lăsat liniştea în raionul de executare 
a tragerilor. 

Foto: Cristian VLĂSCEANU

 16 iulie 2015, fregata Regele Ferdinand, 
Marea Neagră. 

La 25 de ani de la apariþie, 
revista „Marina Română“, răsfoită de militarii 

de pe fregata NPR Francisco de Almeida.

Foto: Ionuţ STATE






